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 نشأة و تطور القوات المسلحة األردنية

 ةالهاشمينشأة و تطور المملكة األردنية  -: 1موضوع 

 :المقدمة 

و عرفت دأستتتت  األردن مند  قد  العاتتتتور التا حافىتها  عل   موقعا استتتتتراتيبيا دين دول العال  تحتل األردن -

تبرز أهمية األردن ودوره وتأثير الحضااااااراي ال    اتتتتتتالتها و عراقتها  مند القد  و حت  يومنا  دا 

 ار الباقية .  تعاقبت على أرضه ؛ من خالل المالمح ال اريخية و اآلث

 

 -: نىا  الحك    

يبب حفىها فا الترتيب   (نيادا ملكا وراثا )نىا  الحك  فا المملكة    

باللة الملك يت  تعيينه  من قدل مبلس وزراء السلطة التنفيدية فا األردن يتوال ا   

-يكون مبلس الوزراء مسؤوال  ما   مبلس األمة الدي يتكون من مبلسين:    

  75يت  تعيينه  من قدل باللة الملك و عدد   -يان: مبلس األع -1

  150 يت  انتخاده  من قدل  فراد الشعب وعدد   -. مبلس النواب: 2

 تضمن : وحقوق و وابدات المواطن األردنا حدد الدستور 

 . حرية الاحافة  

ب. حرية الملكية الخااة   

ت. تأسيس البمعيات    

ث. حرية الر ي   

 األاالحضمن عملية  2011ستوريه عا  ماده د 44ت  تعديل 

 

 

 

 

 



 

 -: . المعلومات البغرافية و السكان 3 

قلب الشرق األوسط ال  الشمال الغردا من المملكة العردية السعودية و ال  البنوب سورية و البنوب  : الموقع - 

 الغردا العراق و ال  الشرق فلسطين

خالل مدينة العقدة واحد يطل عل  الدحر األحمر من  ي*لها منفد دحر     

  

  شرقا 39-35 شماال & خطوط الطول 34-29 -االحداثيات البغرافية : خطوط العرض : 
   

  كيلو متر مردع دما فا دلك مساحة المسطحات المائية   89.478المساحة االبمالية :  المساحة -ب

  * يقع فا وادي ر الدحر     فوق سطح 1854 بدل    داما( )  عل  دقعة -

   تحت سطح الدحر  416دقعه الدحر الميت(  ) اخفض -

 حدود مائية   ك   26 ك   منها  1661 الحدود االردنيه 

العاامة عمان , اردد , الدلقاء , الزرقاء , معان , الكرك , برش  )محافىة و  ا  12فا األردن :  المحافىات -ت

  (و عبلون , مأددا , المفرق , الطفيلة و العقدة 

    ا العاامة االقتاادية و السياسية للدولةمساحة و سكانا و  ا اكدر المدن األردنية عمان :   العاامة -ث

 من السكان                                %44 الّسنة المسلمونهو دين الدولة ويشكل اإلسالم    الديانة:  -ج

 ية فا عدة مباالت  اللغة الرسمية  ا اللغة العردية مع االستخدا  المتزايد للغة االنبليز:  اللغة -ح

 األناث  و النسب متقاردة دين الدكور و 6249000يدلغ عدد سكان :  المعلومات السكانية -خ

*تعتدر األردن من الدول اليافعة حيث تزيد  عمار    40 من السكان عن  % 15 سنة و   4 عن  % 65 عا      

 يبمع األردن دين مناخين  :   المناخ -د

 بزاء الشمالية و الغردية من الدالد األناخ حوض  الدحر األديض المتوسط م -

  الغالدة العىم  من االبزاء الشرقية المناخ الاحراوي-       

 يزيد التوقيت المحلا فا األردن ساعتين عن توقيت غرينتش   :  التوقيت -د

 

  مه  بدايبب حفى الرموز و مادا يمثل كل مكون  -:  شعار المملكة األردنية الهاشمية -4

 : لمملكة األردنية منيتكون شعار ا



 

 : رمز النىا  الملكا  التاج .1  

 : يمثل العرش الهاشما   الوشاح.2

 : تمثل راية الثورة العردية الكدرى   رايتان.3

  راية الرسول محمد ال  هللا عل  وسل  : يمثل القوة الدؤس و السمو و يرمز لونه ل طائر العقاب.4

دا بناحيه فوق المعمورة  يقف الطير فوق الكرة األرضية مفروو*   

  فا العال  نتشار األسال  و حضارته الكرة األرضية زرقاء اللون نسدة ال *

 يكون ر س العقاب نحو اليمين   *

 الترس رمز الدفاع عن الحق  ترس مانوع من معدن الدرونز ,  -1:  األسلحة العردية.5

ر س الرمح و  ستتتيف و رمح و قوس و ستتتها  , توضتتتع عل  باندا الترس و يكون لون -2

 السه  د ديا و لون القوس دنا 

 سيفان د ديان دغمديهما   -3

 و عل  اليمين و الستتتعفة عل  اليستتتارتحيط دالترس ( الستتتنادل  ) : ثالث ستتتنادل د دية و ستتتعفة نخيل.6

   وسا  النهضةمرتدطة دشريط 

   وسا  النهضة من الدربة األول .7

ن  فا البهة اليمملك المملكة األردنية الهاشمية الية فا الوسط : : يطرز عليه العدارات الت .الشريط األافر8

   عددهلل الثانا ادن الحسينفا البهة اليسرى : الرابا من هللا التوفيق و العون : 

  مه  بدامادا يمثل كل مكون يبب حفى الرموز ون يتألف م -:  شعار البيش العردا-5

 ي  : رمز الخير و العطاء السماو السندلتين.1

 : رمز القوة و المنعة   السيفين.2

: يرمز ال  نىا  الحك  فا المملكة األردنية و و النىا  الملكا وراثا فا عائلة الملك عدد هللا الثانا ادن  التاج الملكا.3

 الحسين  

 : يعود ال  بيش الثورة العردية الكدرى   عدارة البيش العردا-4

   



 

  -: العلم الوطني-6

ج  دات عدة  لوان تحمل  شكاال  و رموزا تمثل الشخاية  االعتدارية للدولة  و رفعه رمزا للسيادة عل  *رقعة من نسي

 المكان  

   1946*دد  العمل ده  فا اورته الحالية مند استقالل األردن عا  :  العل  األردنا  .

 عرضه   * طوله ضعف  مواافات العل  : -

 وازية  تقس   فقيا ال  ثالث قطع متساوية مت *

 العليا منها سوداء اللون و الوسط  ديضاء و السفل  خضراء   *

 يوضع عليه من ناحية السارية مثلث قائ  احمر قاعدته متساوية لعرض الراية   *

 ترمز النبمة السداعية ال  السدع المثانا :  يوبد داخلها نبمة سداعية *

 :   مه   لوان العل  االردنا و داللتها  ب.

   اتخده الهاشميون لونا لرايته  مند عهد الشريف  دو النما:  مراللون األح -1

 *كانت الراية الحمراء تتقد  األشراف فا كل اعماله  خااة فا الثورة العردية الكدرى  

   , حدادا عل  من قتل من آل الديت فا معركة كردالء اتخده العداسيون لونا لرايته :  اللون األسود-2

   , لالحتفاى ددكرى غزوة غزوة الرسول عليه السال  األول خده األمويون لونا لرايته  ات:  اللون األديض-3

, دلك ألن الرسول عليه السال   سب  عداءته الخضراء  اتخده الفاطميون لونا لرايته :  اللون األخضر-4

 لمدينة المنورة  عل  علا دن  دا طالب كر  هللا  ، حين حضر المشركون لقتله ليلة الهبرة الندوية ال  ا

 -: الراية الهاشمية -7 

: * ا رمز  ا  من الرموز األردنية الهاشمية تحمل فا تفاايلها معانا الفخر و السمو تاريخ الراية  -ا

 المستمدة من التاريخ االسالما 

من األحمر الداكن *تستمد الراية لونها  و االرث الحضاري و الشرعا العريق لألسرة الهاشمية  

 *تشكل االمتداد الطديعا ألال راية الثورة العردية الكدرى   الشريف  دا النما راية

برى تسلي   ده الراية من الملك عدد هللا الثانا ادن الحسين ال   دناء القوات :  تسلي  الراية -ب

 ,  دمناسدة  دكرى الثورة العردية الكدرى و يو  البيش  2015 المسلحة األردنية  عا  

 "مه "حفى الرموز  :  ترموز و دالال -ج

 التضحية  ن علا و قدله الشريف  دا النما و يرمز ال  الفداء و: لون الشريف الحسين د اللون األحمر الداكن -1



 

 : فا وسط الراية ,  ا داللة عل  التوحيد و رسالة للرحمة األنسانية ( ال اله  ال هللا) عدارة -2

ارة التوحيد , عدارة عن الشكر و الثناء و الحمد : عل  يسار عد( الحمد هلل  رب العالمين) عدارة  -3

 هلل و  ا نهاية األعمال

:  ا السدع المثانا و ترمز كدلك ال  السماوات السدع و  ا رمز الملكية النبمة السداعية  -4

 الهاشمية 

 :مراحل  5 حفى التواريخ مه  -: مراحل تطور و دناء المملكة -8 

قدل االسال  : تعرضت المنطقة لغزو  بندا مثل الغزو األشوري و الغزو  -:  مرحلة ما قدل تأسيس األمارة - 

 الدادلا و غزو الفرس و اليونان و حك  الرومان المنطقة كان تتدع األردن ال  حزب الديكادولس 

 الدلقاء : ديريا   -اسماء المدن فا حزب الديكادولس , عمان :فيالدلفيا  *

 و األنداط استوطنوا الدتراء  

   معركة مؤتة: كان  ول ادا  عسكري دين المسلمين و الديزنطيين عل  ارض شرق األردن فا  ا باء االسال عندم -

ميالدي من ث  دخلت شتتتتتتترق األردن تحت الحك  االستتتتتتتالما  وفا العهد المملوكا درزت   مية  630عا  

 و دعد  زيمة المماليك من  كطريق للحج الماري األردن 

ستتنة  دعد الحرب العالمية األول  و  زيمة العثمانيين قستتمت  400تحت حك  العثمانيين البيوش العثمانية دقيت 

دريطانا و وقعت شترق  –ال  مناطق نفود فرنستا  1916ديكو الستري -المنطقة  العردية حستب اتفاق ستايكس

 األردن ضمن النفود الدريطانا  

 علن الشريف  1916عا  دن علا  : فا العاشر من حزيران  قدو  الشريف الحسين -

 1917و انتهى الحكم العثماني العردية الكدرى   الحسين دن علا قيا  الثورة

واتتتتتتتل األمير عدد هللا ادن الحستتتتتتتين ال  معان فا عا   -:  1921-1946 :  مرحلة تأستتتتتتتيس األمارة -ب

فا  ستتوريا ستتوريا ال  الشتتريف الحستتين دن علا ارستتال  حد  دناءه لقيادة ثوار  دناءا عل  طلب   الا  1920

  النقاد الدالد من الفرنسيين

آدار  30وفا  عقد مؤتمر القدسوال األمير عددهللا ال  عمان وفا الشهر نفسه  1921عا   آدارمن  3فا -

   علن تشكيل إمارة شرق األردن واستثناء ا من  حكا  وعد دلفور 1921

  

يتدع......    

مير العديد من رباالت العرب ,  و قد شتتتتتتكل  ؤالء نواة التحق دستتتتتتمو األ -:    تادع تأستتتتتتيس مرحلة األمارة

 البيش العردا الدي  و امتداد 



 

  ليىل بيشا لكل العربعل  البيش  (البيش العردا) كدرى و قد  طلق األمير  دا االس لبيش الثورة العردية ال 

 و  ول وزارة شتتتتكلت فا 1923عا   نيستتتتان 1ت  تأستتتتيس  ول مبلس للشتتتتورى فا األمارة فا -

 (وزارة المشاورين) األمارة 

سنوات كان   عضاء  8و عل  مدار  (سوري البنسية)و رئيسها رشيد طليع  1921نيسان   11فا 

 , يدل عل  التوبه القوما الدي كان يسود شرق األردن الحكومات من بنسيات  عردية مختلفة 

ون األساسا لألمارة الدي ت  وضع  سس دناء الدولة األردنية الحديثة و ادر القان 1928فا عا  

األردنية فا  –الدريطانية ت  توقيع المعا دة  1928شتتتداط  20اندثق عنه المبلس  التشتتتريعا فا 

 (داءت دالفشل)القدس 

 فترة دناء المؤسسات الدستورية  1946-1928*من عا   

داستتتتتتتتقالل االمارة حت   درمت المعا دة  - دة  دالمطال استتتتتتتتمرت محاوالت االمير عدد هللا 

الدريطانية الثانية  و اعترفت دريطانيا  داستتتتقالل األردن داستتت  المملكة األردنية الهاشتتتمية و دلك فا 

  1946يناير 25

 مع ست دول عردية  خرى  1945* ادح األردن احد الدول البامعة العردية المستقلة  التا سا   فا تأسيسها عا   

عد اعالن استقالل المملكة ازداد اال تما  دتطوير د  1946مند عا    :  مرحلة ما دعد االستقالل -ت

 االقتاادية و التوبه نحو التعلي  والبيش الحياة االبتماعية و 

  1947*دقا التوبه القوما تشغل الملك عدد هللا حيت  شار فا خطاده  ما  مبلس النواب فا عا  
 ال  ضرورة الوحدة السورية

رارا ق يتخد  الملك عدد هللا اول رئيس دولةائيلية و كان األسر-نشدت الحرب  العردية 1948فا عا   -

 دادخال قوات دالده النقاد   لها من العاادات اليهودية 

 فا  ده المرحلة رحلت دريطانيا عن فلسطين دعد ان مكنت العاادات اليهودية فا السيطرة عل    -
  غرديةحافى البيش العردا األردنا عل  كامل الضفة ال بزاء كديرة منها ,  

 عقد الزعماء الفلسطينيون مؤتمرا فا  ريحا قرروا فيه الطلب من باللة الملك عدد  1950فا عا   -
 هللا األول قيا  وحدة اندمابية دين الضفتين و مدايعته ملكا عليها 

سب وايته  و قد ح المسبد األقا  قد دفن دبوار و  1951تموز  20*استشهد الملك عدد هللا األول عل  عتدات المسبد األقا  

) تميز 1952آب  11 -1951شهد  ده الحادثة باللة الملك المغفور له الحسين دن طالل *دعد ا تول  الحك  الملك طالل (  يلول 

 فا مراحله االول   و بعل التعلي  مبانيا و الزاميا عهده دادور الدستور األردنا

  * بدول لتسهيل الحفىى كل تواريخ  ده المرحلة حف -: عهد باللة المغفور له الملك الحسين دن طالل  -ت



 

 

 

ن دن طالل معارك الدطولة االستنزاف : *خاض باللة الملك الحسي تادع عهد باللة الملك الحسين دن طالل

*شارك فا الدفاع عن الثرى السوري فا حرب تشرين عا    واللطرون وداب الواد وكانت قضية فلسطين قضيته األول 

 و معركة الكرامة وحروب  1967حرب  الشرف دفاعا عن فلسطين فا و  1973

  :1999شداط  7عهد باللة الملك عدد هللا الثانا ادن الحسين 

لملك فا نفس يو  وفاة والده اتمت مدايعة الملك عدد هللا الثانا ادن الحسين ملكا عل  الدالد و اقس  اليمين الدستورية  -1

 طيب هللا ثراه  ما  مبلس األمة  طالل الحسين دن 

 :سياسة الملك عدد هللا ادن الحسين قامت عل  مبموعة من المحاور قادلة للتطوير و التحقيق و منها -2  -

  ترسيخ مدادئ الوحدة الوطنية و المشاركة الشعدية الفاعلة  -

  األخالص المطلق لمدادئ الثورة العردية الكدرى  -

  تعميق  سس المشاركة الديمقراطية و التعددية و ندد التطرف و حث التسامح -

   و الدولية من خالل  قامة عالقات تشاركيه مع المنىمات االقليميةتنمية و تطوير االقتااد األردنا ,  -

التا ترتكز عل  التضامن و احترا  خاواية كل دلد و التكامل العردا فا شت  األلتزا  دمدادئ السياسة القومية ,  -

  المباالت 

  اال تما  دتكنولوبيا التعلي  و رفع سويته  -

   قامة عالقات موزونة مع المنىومة الغردية و  االتحاد األورودا و الدول االسيوية  -

    التا  دمركزية القضية الفلسطينية و دع  األشقاء فا فلسطين دكافة السدل المتاحة األلتزا -

  اال تما  دتعزيز األمن الوطنا الشامل , من خالل دع  البيش و األبهزة االمنية  -

  ادامة زخ  الدناء لعملية التحول الديمقراطا و مسيرة األاالح الشامل  -

  

  

 

 1952آب  11 نودي دباللة الملك  الحسين دن طالل ملكا عل  األردن خلفا لوالده الملك طالل ادن عدد هللا

 1953 يار   2 تسل  باللة الملك سلطاته الدستورية

ك الدريطانيين عنه ودلقا  باللة الملك الحسين دن طالل دتعريب قيادة البيش و اقااء الضداط 
دانهاء خدمات الفريق بون كلوب  رئيس األركان و تعيين اللواء راضا عناب رئيسا ألركان 

 المناب كاول اردنا يتسل   دا البيش 
 1956 آدار 1

 1957 األردنية دهدا اكتمل االستقالل دكافة  ركانه –قا  باللة الملك دالغاء المعا دة الدريطانية 

ليج ع اثر دخول القوات العراقية ال  الكويت و محاولة الملك الحسين حل نشوب حرب الخ
 القضية دطرق  ددلوماسية داخل الديت العردا

1990 

شداط   7 وفاة باللة المغفور له الملك الحسين دن طالل فا فابعة للشعب األردنا

1999 



 

 وات المسلحة األردنيةنشأة و تطور الق -: 2الموضوع 

 -: المقدمة -1 

تعتدر القوات المسلحة األردنية / البيش العردا سياج الوطن و درعه الحاين و ضمان  منه و استقالله و 

 اشمية حكيمة و التفاف  دناء الشعب حوله  ن يتباوز الدور األمنا ال  ادوار  استطاع البيش العردا دقيادة 

تطوير الموارد الدشرية و  دع  االقتااد و الدور االنسانا فا قوات حفى  تقدمية تبلت فا اسهامته فا

 السال  

 -مراحل نشأة و تطور القوات المسلحة األردنية / البيش العردا:  -2 

حيث شكلت نواته من ربال  1921تعود بدور البيش العردا ال  عا   - : 1948 -1921مرحلة التأسيس  -ا

  ين خربوا مع األمير عدد هللا دن الحسين من الحباز لتحرير دالد الشا  الثورة العردية الكدرى الد

ستتترية فرستتتان , ستتترية مشتتتاه , فئة رشتتتاشتتتات وفئة الستتتلكا , حرس كان  ول تنىي  للبيش العردا مكون من  -
 فئة موسيق   سبون و 

شتتتتكلت قوة آلية ت 1933و فا عا   ةدالقوة الستتتتيارمقاتال و ستتتتميت( 750 1923دلغ تعداد  ده القوة عا     -

 ت  تشتتكيل قوة احتياطية  1936ربال , فا عا   120  عدد ربالها ما دين  بان و راكبثالث ستتيارات مكونة من 
 ة قوة الدادية الميكانيكي طلق عليها اس  

استمر الملك عدد هللا دتطوير البيش دعد ان دايعه عرب فلسطين ملكا  1948-1967مرحلة ما دعد االستقالل  -ب

 الضفتين فا تلك الفترة خاض البيش معارك الدفاع عن فلسطين  عل  

 لسالح الدروع و المدفعية  اادح البيش مكونا من ثالثة الوية , انشئت اول نواة -

  الحرس الوطنا ت  تشكيل 1951فا عا   -

عند استتتتتال  الملك الحستتتتين دن طالل ستتتتلطاته الدستتتتتورية شتتتترع لدناء اردن قوي  ووبه -

 بندي  الف 17بيش العردا األردنا حيث دلغ تعداد البيش فا تلك الفترة ا تمامه لدناء ال

كلوب و  دتعريب قيادة البيش داالستتتتغناء عن الفريق  1956آدار  1قرار باللة الملك الحستتتين رحمه هللا فا  -

 تعيين ضداط من ادناء األردن المخلاين 

 اكثر المراحل التا حدث فيها تطور: 1996-1973األردنية مرحلة التحديث و التطوير للقوات المسلحة  -ج 

 وضعت خطط  و دراسات لبعل البيش العردا بيشا مدرعا ميكانيكيا وضعت   1975فا مطلع 

 1977الخطط موضع تنفيد عا  

دطائرات اف األردنا دالتطوير و تحديث اسلحته من مختلف الماادر حيث زود كا لملسالح البو ااستمر - 

 ية خااة لتدريب الطيارين األردنيينالمتطورة و شيدت كل 16



 

 عدد هللا فا عهد باللة الملك الحسين دن طالل رحمه هللا و ت  تعيين الملك القوات الخااة ت  التركيز عل   

  1994) لقيادة  ده القوات عا  االمير آنداكالثانا( 

يسية و مشغل المعدات ت  تحقيق االنبازات الكديرة , فت  انشاء مشاغل الحسين الرئسالح الايانة فا  

 االلكترونية 

 تمتعت وحدات البيش دشدكة اتااالت حديثة السالح الملكا الالسلكا حيثت  تطوير االتااالت عن طريق  

 و توابد ا فا بميع تشكيالت و قطاعات البيش مديرية الدفاع البوي  تشكيل 

 تادع مرحلة تحديث و تطوير القوات المسلحة : 

 التا عدلت دأيدي الضداط زياد  ددادة طارق دن و ددادة الخالد دن الوليد رع دادخال ت  تحديث السالح المد

  األردنيين

 المبهزة داألسلحة و المعدات الحديثة دالزوارق الحردية  المتوسطة و الخفيفة  سالح الدحرية الملكا تزويد 

  الطدية المنتشرة فا بميع انحاء و افتتحت العديد من المراكز الخدمات الطدية الملكية شهدت المرحلة تطور 
 المملكة و المستشفيات العسكرية فا كافة المتخااة فا كافة المحافىات

   انتشرت المدارس التادعة لمديرية التردية و التعلي 

  , و دهدف ايباد كوادر من الضداط المؤ لين عسكريا و علميا كما تأسست بامعة مؤتة

 يادة و األركان الملكية  كدلك كلية الدفاع الوطنا و كلية الق

    دور القوات المسلحة فا عمليات قوات حفى السال  فا مختلف دقاع العال 

 -:  القوات المسلحة األردنية فا عهد باللة الملك عدد هللا الثانا -د

ة دفاعية كخطوة عل  طريق دناء قاعدة اناعي : 1999التطوير عا   مركز الملك عدد هللا الثانا للتامي  وت  انشاء  

   مستقلة

  )يدكس األمارات العردية المتحدةسوفكس األردن , االمشاركة فا المعارض العسكرية الدولية  

   توابد القوات المسلحة فا ميدان حفى السال  الدولا كقوة فاعلة 

  رفد الدول الاديقة و الشقيقة دالمدردين و المختاين المحترفين فا مبال حفى السال  الدولا

 علة فا عمليات حفى السال  و األمن الدوليين  كقوة فا

  كمركز اقليما و عالما للتدريب   معهد  تدريب عمليات حفى السال انشاء 

   اادح  1994, و فا عا   1969تدريس مادة العلو  العسكرية فا البامعة األردنية مند عا

 .تدريس  دا القرار الزاميا فا كافة البامعات الحكومية و األ لية  

 



 

 -: التنظيم الحالي للقوات المسلحة االردنية / الجيش العربي -3

 

و  يل التشكال تختلف القوات المسلحة االردنية عن غير ا من بيوش العال  فقد ت  اعتماد التنىي  الثالثا عل  مستوى 

تنفيد وابداتها . و يلدا حابات القطع و يزيد من كفاءتها فا  السراياو رداعيا عل  مستوى لكتائب و حت  االلواء 

 -التنىي  كما يلا: 

:   ا التا تخطط و تدنا القوات المسلحة و تضع سياستها و استراتدبداتها  من خالل :  القيادة -ا  

 و ر س الهر  التنىيما , و  و الشتتتتتخص الدي يؤثر فا رباله و يوبهه  النباز :  القائد -1

د وضتتتتتع الخطط و اتخاد القرار و ااتتتتتدار المهمة , و يتاتتتتتف دأنه اتتتتتاحدا القرار و وابدات القائ

   األوامر و تحمل المسؤولية

: تتمثل دمبموعة من الضداط المؤ لين عسكريا و فنيا يعملون من  بل ناح   يئة الركن -2

القائد فا اتخاد القرار من خالل تزويده دالمعلومات و من ث  تربمة  ده القرارات ال   وامر مفاتتلة 

   شراف و مراقدة التنفيد للتأكد من االلتزا  دسياسة القائدو توزيعها للمعنيين و اال

 

  " لخات القوات الدرية فا  البدول لتسهيل الحفى"   : تشملواألسلحة و الخدمات  الافوف المقاتلة -ب

النقل  : يشمل كافة انوف المشاة الرابلة و المنقولة و المحمولة دعض النىر عن وسيلة سالح المشاة 
الحدود و المشاة الدحرية و قوات العمليات الخااة كما تشمل حرس  

  سلحة المناورة  

  ا الوحدات و القطعات المسلحة دالددادات و المدرعات عل  اختالفهاسالح الدروع :   

األردنية  يقد  نيران اسناد المدفعية لمختلف تشكيالت ووحدات القوات المسلحة سالح المدفعية الملكا : 
ت , و و معنا دالتعامل مع مدفعيات العدو و مواقع  سلحته و قيادته لتدمير ااثناء العمليا  

 اسلحة االسناد :

 ا الوحدات 

د  التا تسن  

الوحدات المقاتلة 
اثناء العمليات 
تنفيد  لتمكينها من 

 مهامها

البو   تتمثل مهمة الدفاع البوي فا حماية سماء المملكة ضد  ي تدخل بوي و منع سالحالدفاع البوي : 
 المعادي من التدخل

وابده ادامة حركة قواتنا عدر مختلف األراضا و الطرق و اعاقة  و تحديد حركة سالح الهندسة الملكا : 
الكيماوية و  قوات العدو داستخدا  كافة الوسائل و البهد الهندسا المتوفر و الكشف و التعامل مع العوامل 

 االشعاعية

تأمين االتااالت السلكية و الالسلكية لمختلف وحدات  و ااالت الملكية : وابده القيادة و السيطرة و االت
 تشكيالت القوات المسلحة األردنية



 

وابدها منع التشويش عل  اتااالتنا و المحافىة عل   من اتااالتنا الحرب االلكترونية :  

 

ة من األرزاق و الوقود و كدلك نقل   ا معنية دتأمين االدامة اليوميحدات التموين و النقل الملكا  :  و
وحدات  المواد و الدخيرة لمختلف الوحدات و تشكيالت القوات المسلحة

الخدمات: ا 
الوحدات المعنية 

دمات و دتقدي  الخ
تأمين االدامة 

كدلك واليومية 
االنقاد االخالء و

 و الطدادة و 
   التعلي

طدا و العناية الاحية لكافة منتسدا القواتتأمين االسناد الوحدات الخدمات الطدية الملكية :   

المسلحة و دويه  وتأمين العالبات و المعدات الطدية الالزمة كدلك القيا  دعمليات األخالء اثناء  
 العمليات الحردية

تقو   ده الوحدات دااالح و ادامة كافة آليات ومعدات و سلحة القوات وحدات السالح الايانة الملكا : 

العمليات ما وحردا و ابراء عمليات االنقاد و  االخالء لآلليات و المعدات و األسلحة اثناء المسلحة سل  

 

ثالثة الوية تتألف من  

فرقة الملك عدد 
هللا الثانا  
 المدرعة

 ا تشكيلة الرئيسية فا القوات المسلحة و  ا  كدر تشكيل فا القوات الدرية و تتمتع المنطقة دتنىي   
مهمة ويحقق له  االكتفاء الداتا من عناار القتال و االسناد و الخدماتمتوازن يخد  ال  

  المنطقة  

    

  

 -العوامل المؤثرة عل  التنىي  :

القدرة االبتماعية -القدرة العلمية     و -عدد السكان    ه -طديعة االرض    د -المهمة      ج -العدو و التهديد    ب-ا  

 

 

 

 

 

 

 



 

 -: المسلحة األردنية /البيش العرداالرتب فا القوات  -5

 

 الضداط مع كلمة البيش العردا عل  الكتفين  الرتب األخرى

 مالز  نبمة سداعية بندي/ مكلف ----
1  

 مالز   ول نبمتان سداعيتان بندي اول شريطة عل  الدراع
2  

 نقيب ثالث نبو  سداعيات عريف شريطتان عل  الدراع
3  

 رائد التاج الهاشما يبرق شرائط عل  الدراع 3
4  

 رقيب  ول ثالث شرائط يعلو ا تاج عل  الدراع
نبمة سداعية يعلو ا التاج  

 الهاشما
 مقد 

5  

 وكيل شفرة نحاسية عل  الكتف

 نبمتان سداعيتان يعلو ما

التاج و ياقتان حمراوان عل   
 القدة

 عقيد

6  

 وكيل  ول شفرتان نحاسيتان عل  الكتف

 ثالث نبو  سداعية
يعلو ما التاج الهاشما و 
 ياقتان  حمراوان عل  القدة

 عميد

7  

  

 سيفان متقاطعان و نبمة

سداعية و ياقتان حمراوان  
 عل  القدة

 لواء

8  

  
 سيفان متقاطعان و تاج و

 ياقتان حمراوان عل  القدة
 فريق

9  

  
سيفان متقاطعان و نبمة و 
تاج و ياقتان حمراوان عل   

 القدة
 فريق  ول

10  

 سندلتان مكللتان دالغار    

لتاج وياقتان وسيفان يعلو ما ا
يرتدي باللة حمراوان عل  القدة 

ة مشير الملك عدد هللا الثانا رتد
 ددون اشارة  البيش العردا

  11 مشير

 



 

 -: مصادر التجنيد-5

 : الضداط-

        بامعة مؤتة 

 الضداط البامعيون/ الميدان 

 ة ضادط  ترفيع الرتب األخرى ال  رتد 

  الضداط البامعيون المهنيون 

 : الرتب االخرى-
 -  المتطوعون : المبندون عن طريق مديرية شؤون االفراد 
 المكلفون : عند اقرار العمل دالخدمة االلزامية  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 اسلحة المناورة  -: 3 عالموضو

 سالح المشاة

  -: المقدمة-1 

 س فا ميادين القتال عل  الدوا  و  و الستتتتتتالح الوحيد الدي تعط  له كافة تشتتتتتتكل المشتتتتتتاة العناتتتتتتر الرئي -ا

 و ستيد المعركة و امير ا فهو الدي يمستك األرض و  بندي المشتاةالعمليات التعدوية حت  لو اختلفت وستائل نقله و ان 

 االماكن  يطهر ا و يحتفى دها و يقاتل فا كل االوقات و 

 ال  المستتتتتوى المتميز من حيث تدريب اللياقة بندي المشتتتتاة   الواتتتتول دتستتتتع  مختلف البيوش فا العال  ال

)  و المهارات التعدوية الفردية و الرماية الالزمة لياتتتل ال  المستتتتوى الكستتتاده المرونة و الستتترعة المطلودتينالددنية( 

 روف العالا من االحتراف و التميز الدي يخوله عل   تنفيد ما يطلب منه فا كافة االوقات و الى

  المواافات و الخاائص التا يبب ان يتمتع دها بندي المشاة 

 اعداد العقل و البسد التدريب البيد -2الروح االنضداطية و التمسك دالنىا                -1 

 الشباعة و المداد ة  -4اليقىة و الحدر                                      -3 

  

 -: مراحل التشكيل و التطوير -2 

فا البيش العردا من الدين خدموا سادقا فا  البيش الثورة العردية الكدرى  للمشاة: تألفت النواة األول  1921

ن المحافىة عل  األم, دقاد  القوة السيارةوفا البيش العردا العثمانا , وقد ت  تأليف قوة من  ؤالء األفراد سميت 

 األردن و الحد من الغزوات دين قدائل شرق 

 : اطلق الملك المؤسس طيب هللا ثراه عل  بميع القوة الموبودة شرق األردن اس  البيش العردا1923 

للدفاع عن فلسطين و اشتركت  ده القوات فا معارك ضارية فا القدس و اللطرون و داب  48حرب  : خوض1948

و اادح تنىي  البيش   10الهاشمية  الكتيدةآخر ا كتائب مشاة  6 الواد و خالل فترة الحرب و فترات الهدنة  ت  تشكيل

 الوية  ثالثة مكونة من فرقة مشاة العردا 

 لواء المشاة الرادع (لواء الحسين دن علا)  : تعريب قيادة البيش و ت  تشكيل 1956 

 بديدة  و كان تنىي  البيش دنىا  البدهات الوية  5: تطور البيش تطورا كديرا  و شكلت  1965 – 1962 



 

 الشرقية البدهة  -1 

 مشاة  لوائا -مشاة آلا              لواء -           40+60الدروع  لوائا - 

 البدهة الغردية  -2 

 الوية مشاة  سدعة - 

 مدرسة الشهيد الملك عدد هللا دن الحسين للمشاة فا المىليين  و بناح الااعقة ووحدة المىليين : استحداث 1964 

امة) كان لقوات المشتتتاة دور فا دحر القوات الاتتتهيونية و ألول مرة فا تاريخ آدار (معركة الكر 21: فا  1968

 بيش االحتالل وقف اطالق النار و يت  تحطي   سطورة البيش الدي ال يقهر يطلب االمة العردية 

 : تنىي  فرقتا مشاة آلية , ت  فرقة المشاة المبحفلة : ت  تشكيل1977 

 4 /الفرقة اآللية -1 

 وتم تشكيل المنطقة العسكرية الجنوبية  12 /ليةالفرقة اآل -2

 : ت  اعادة تنىي  القوات المسلحة و تشكيل المناطق العسكرية  2000  

 المنطقة العسكرية  عدد االلوية+نوع  اللواء 

 المنطقة العسكرية الشمالية   1لواء مشاة   - 2لواء مشاة آلا 

 ية الوسط  المنطقة العسكر  1لواء مشاة  – 1 لواء مدرع

 المنطقة العسكرية البنودية   كتائب 4 مكون منلواء مشاة  – 1لواء مدرع 

 المنطقة العسكرية الشرقية   2لواء مشاة آلا 

فرقة الملك عدد هللا الثانا   3لواء مدرع 

 3المدرعة/

 العمليات الخااة   1لواء ااعقة   - 2لواء مىليين 



 

 ة كتيدة مشاة دحري: ت  تشكيل  2006

 مديرية سالح المشاة : ت  تشكيل  2011

 : ت  تشكيل سالح حرس الحدود  2012

 -: أنواع المشاة -3 

بميع  نواع المشاة دعد : تنتقل سيرا عل  األقدا   و دواسطة اآلليات المدولدة  وتعود اليها المشاة الرابلة  -1

 الفاالها عن وسائط نقلها 

و تتمتع   اآلليات المبنزرة / المدرعة للتنقل و الحركة  : تعمل مع الوحدات المدرعة و تستخدالمشاة اآللية  -2

 كدير فا المعارك الحديثة  دمرونة عالية ولها دور 

تمتاز دسرعة الحركة و القدرة عل  تخطا : تستخد  الطائرات المختلفة كوسيلة تنقل , المشاة المنقولة بوا  -3

  حا  البويضرب األ داف فا العمق و عمليات االقت الدفاعات المعادية و 

يعتمد : تستخد  الطائرات المختلفة لالقتراب من ا دافها ث  تنزل عل  األرض دالمىليات , قوات المىليين  -4

 نباح عملياتها عل  تعزيز ا  و تزويد ا

 عمليات األدرار المختلفة ث  دالنزول ال  الشواطئ: تنتقل دواسطة السفن مشاة الدحرية  -5

دردة تدريدا خااا للقيا  دالمهمات الخااة و الشده مستقلة يمكنها :  ا وحدات مشاة مقوات الااعقة  -6

 القوات الخااة و  كالمغاويراالرض و الدحر و يختلف تسميتها دأختالف الدول  االختراق دواسطة البو و 

 -: دور واجبات سالح المشاة -4 

  حا  معه من ث  تدميرهان الدور الرئيس للمشاة  و االطداق عل  العدو و االلت :دور سالح المشاة  -أ

 :وابدات سالح المشاة  -ب

 

 الددادات  احتالل و تعزيز االرض المكتسدة من خاللا 

 مساعدة الوحدات المدرعة فا العمل فا فا المناطق الضيقة  

 احتالل و مسك األرض و التثدت فيها  

 عمليات الكشف و الدوريات و التسلل وبمع االسرى  

 تموين و الدفاع عن اماكن مديت الددادات وابدات الحماية كحراسة خطوط ال 

 حرس الحدود و  االمن الداخلاوابدات  



 

 : لمعدات المستخدمة حاليا مع وحدات المشاة و المشاة اآللية -5
 

   االسلحة   المناىير   اآلليات 

 مع كتائب  1 113ناقلة بنود  
 المشاة اآللية

 1- دندقية الايادين شتاير المناىير الليلة

 2- قادف ار دا با المناىير النهارية لفاائل الهاون 125ة   ناقل

+ فاائل  آلية  مر لحمل التو
 االستطالع فا كتائب المشاة

 3- 60رشاش    

  BMY  طن +  5آليات الكونتنتال 
 لحمل فاائل المشاة

 4- 50رشاش     

الروفرات مع القادة عل  مختلف 
المستويات + آليات الرتل /  

 الند كروزالسوسنه/ 

 5- 2/ 1/   16دندقية ا    

 الزوارق مع مشاة الدحرية +

الطائرات العامودية مع القوات  
 الخااة

 6- 4+ دندقية   203قادف     

 

 : دور المشاة فا التنمية الوطنية و خدمة المبتمع المحلا -5

مخرج العاد  آلليات الكونتنتال  تقو  وحدات المشاة دمكافحة افواج البراد من خالل تركيب مولسير خااة عل  -ا   

مساعدة المواطنين فا عمليات االنقاد و التزويد و تقدي  العون اثناء الىروف البوية السيئة من خالل :  -ب   

 نقل المواطنين ال  منازله  و  ماكن عمله   -1

 نقل المرض  ال  المستشفيات دواسطة ناقالت البنود -2

 خادز و الدقاالت ومحطات الوقود مساعدة ااحاب المحالت التبارية و الم -3

 قيا  وحدات المشاة دتدريب منتسدا مشروع التدريب الوطنا تدريدا عسكريا تأسيسيا  -ت

مشروع التدريب الوطنا : باء دمدادرة من باللة الملك عدد هللا الثانا ألحالل العمالة األردنية مكان الوافدة و الحد من الدطالة *  

و الخدرات االمنية كربال  من فا المستشفيات و الماانع و المدارس و البامعات و رفد السوق المحلا دالكوادر  -ث

 األسواق التبارية 

 حماية السدود و المنشآت المائية و اآلدار البوفية فا كل محافىات المملكة  -ج

 

 



 

 

 :  سلحة المناورة 4الموضوع 

 سالح الدروع الملكا

 

 -: المقدمة

 تدر الوحدات المدرعة سالح الهبو  الرئيس فا البيوش الحديثةحيث تع السالح الحاس  فا المعركة -أ

من حيث قوة النار و قادلية الحركة و التدريع و انىمة ضدط الرما و االتااالت و  الدداداتاستمر تطوير  -ب

 مليون دوالر 10-8 اادحت الددادة سالح رقما و وال ثمنها ال  وسائل مساعدة األفراد حت  

 -: قوات المسلحة األردنية/البيش العرداتطور الدروع فا ال -2

 ودعد ا مدرعة با.ا .سا : اول استخدا  لآلليات المدرعة فا القوات المسلحة حيث استخدمت مدرعة 1948

 1948التا شاركت فا حرب فلسطين عا   مارمن  ارنبتون

السالح المدرع ( ) الدي استددل داس السالح المافح: شكلت كتائب المدرعات و نىمت دأس (  1950-1960

دالقوة الملكية  1960توال  تشكيل العديد من كتائب الددادات ال  ان استددل تسميته فا عا   ث   1957عا   الملكا

 المدرعة 

 الفرتاستخدمت كاشفات و 48دددادات الداتون  :  ت  تزويد البهة الشرقية  1962-1967

) ث  1لواء الحرس الملكا اآللا/ ,   60لواء ,  40لواء  : : نى  السالح المدرع الملكا و اادح يتكون من1968

 ,السنتوريون و دخلت الخدمة ددادة (   الملكية 3المدرعة   طلق عليها بميعا الفرقةو  99اللواء المدرع   برى تشكيل

  10مارك

كما ن زياد طارق دال   ددادة السنتوريوندد  تعديل  1981فا عا    مديرية سالح الدروع : تشكيل 1980-1985

 3 60ددادة  دخلت الخدمة  1982فا عا   دن الوليد ددادة خالد  دخلت

 اعادة  يكلة عدد من كتائب الدداداتوالحسين  1ددادة تشالنبر ت  استال  و  ستخدا  لغاية اآلن:  1999

و تركيب  3 60دتعديل و تطوير ددادات   KADDB: قا  مركز الملك عدد هللا الثانا ادن الحسين  2000-2007

 ادرامز االمريكيةنىا  ضدط رما متطور يشاده ددادة 



 

   -: المميزات -3

 قوة الادمة -المرونة      ه -الحماية المدرعة        د -قادلية الحركة         ج -قوة النار        ب - 

 األستابدة للقيادة -و         

  -: التحديدات-4

 عة و نوع التردة و التضاريس و الموانع الطديعية و الاناعية  : التأثر دطدي الحساسية لطديعة األرض (1

 : تحتاج ال  تزويد كدير دالوقود و الدخيرة و بهد فنا و  ندسا مناسب    االسناد االداري الثقيل (2

 : التعرض للكشف و التدمير خااة اثناء الحركة نهارا   الو ن  ما  الهبو  البوي (3

 فا االماكن الضيقة و فا الليل ودالىروف البوية السيئة   : خااة عند العمل محدودية الرؤية (4

 : نتيبة األاوات و اال تزاز و محدودية الحيز داخل الددادة   ار اق األفراد (5

   -: الوابدات -5

 اد دقوةاالقتا -االستطالع / الحماية            د -الدفاع              ج -االختراق العميق و االلتفاف الواسع          ب - 

 تدمير تشكيالت العدو المدرعة           االسناد القريب للمشاة -استثمار الفوز                                  و -ه

  -: الددادات المستخدمة فا األردن-6

 م 1053 60   -م                      ب 120 1الحسين تشالنبر/- 

  -: دور سالح الدروع فا المبتمع المحلا -7

 رفد السوق المحلا دأيد عاملة من مختلف المهن و خااة المتعلقة دآليات الثقيلة دعد التقاعد - 

 القيا  ددعض الوابدات الخدمية فا فترات األزمات والىروف الطارئة   -ب

 المشاركة فا األحتفاالت الوطنية و المعارض العسكرية   -ج

 

 

 

 

 



 

 :  سلحة المناورة5الموضوع 

 حرس الحدود 

 -: دمةالمق -1 

  ان موقع األردن االستراتيبا و حدوده الكديرة مع دول البوار يساعد عل  التسلل و التهريب عدر الحدود مما

شكل تحديا لألمن الداخلا  و  ثر سلما عل  عالقته دالدول المباورة دسدب المخاطر المترتدة عل  ىا رة التهريب  

 األسلحة و المخدرات

   مختلف انوف تشكيالت و وحدات القوات المسلحة األردنية  حراسة الحدود تتطلب استخدا 

  -: مراحل التشكيل و التطوير -2 

 و ارتدطت دقيادة المنطقة الشرقية كتيدة حرس الحدود االول  الملكية: تشكيل  2001

  ادحت تادعة لقيادة المنطقة الشمالية كتيدة حرس الحدود الثانية: تشكيل  2002

 حدود: ت  تشكيل داقا مبموعات حرس ال 2003

   1لواء حرس الحدود/: تشكيل 2010كانون األول  30

, تقرر تشكيل قيادة قوات حرس الحدود  3حرس الحدود/, لواء  2لواء حرس الحدود/ : تشكيل   2012آدار  4

 من المناطق العسكرية و المديريات لترتدط كتيدة االستطالع االلكتروناوتقرر ان يفك ارتداط داقا  لوية حرس الحدود و 

   دقيادة قوات حرس الحدود

   -: المهمة -3

 حماية حدود المملكة األردنية الهاشمية   -1

 منع عمليات التسلل و التهريب من و ال  حدود المملكة و دالقوة   -2

 تمرير كافة المشا دات و المعلومات و التعديات الحدودية ال  القيادات العليا   -3

  -: وابدات قوات حرس الحدود -4

 دود و تمرير المعلومات و المشا دة ليال نهارا ددقة ودسرعة  مراقدة الح -1

 منع عمليات التسلل و التهريب من و ال  حدود المملكة   -2



 

 السيطرة عل  اللبوء غير الشرعا   -3

 تفتيش اآلليات و الدحث عن األسلحة و المتفبرات و مواد التهريب و القاء القدض عل  حامليها   -4

 مطلودين لألبهزة األمنية  القاء القدض عل  األشخاص ال -5

 السيطرة عل  المزارعين و الايادين و الرعاة ضمن مناطق المسؤولية   -6

 المساعدة فا عمليات األمن الداخلا عند الضرورة   -7

تت  السيطرة عل  المناطق التادعة لحرس الحدود من خالل تقسيمها ال    -: اسلوب العمل فا الميدان-5

 الحفى دالترتيب:  عادة كالتالا احزمة رئيسية و يت  تقسيمها

 : نقاط السيطرة الحزا  الثالث: يتألف من ادراج المراقدة        الحزا  الثانا: يتألف من الكمائن        الحزا  األول

 : الحزا  السادس   السرايا و الفاائل و المفارز: قيادات  الحزا  الخامس: نقاط التفتيش            الحزا  الرادع

 ا تعزيز من الوحدات األماميةسراي

 عند التخطيط لقوات حرس الحدود تراع  المتطلدات التالية :  -: متطلدات التخطيط لقوات حرس الحدود -5

: فه  و تقدير طديعة و حب  التهديد الحالا و المحتمل من اعمال التهريب , و التركيب التهديد - 

 السكانا للمناطق الحدودية 

توفر االمكانات المادية و الفنية الختيار االبهزة و المعدات ووسائل القيادة و : مدى   التكلفة المادية -ب

 السيطرة التا تخد  حرس الحدود 

:  براء تحليل لطديعة  رض المنطقة الحدودية و ابراء مسح بغرافا و وضع خرائط طديعة األرض  -ج

 لمنطقة الحدود و تخطيط اماكن تركيز القوات  

شر و التعاون المشترك دين الوحدات و المسؤولين و األبهزة االمنية التا : التنسيق المدا التنسيق -د

 تعمل ضمن منطقة المسؤولية  

 

 

 

 

 



 

 -: عناار قوات حرس الحدود -7 

ابهزة الكشف    وسائل السيطرة    

األلغا      1  بهزة الرؤية المختلفة    1 

األسالك الشائكة     2  بهزة التنات    2 

الخنادق  قاط التفتيش و نقاط السيطرة ن   3   3  

قوات رد الفعل السريع   الدوريات و المراقدات الثادتة    4   4  

 

اساليب السيطرة عل  المتسللين داعاقته  و اعطاء الوقت الكافا للقوات للسيطرة عليه * وسائل السيطرة  ا   

 -: مميزات قوات حرس الحدود -8 

 البا زية القتالية العالية  - 

 العالية عل  عمليات الدحث و التفتيش  القدرة -ب

 االستبادة الفورية ورد الفعل السريع  -ت

 تفه  الوابدات و تمرير المعلومات و قواعد االشتداك  -ث

 اللياقة الددنية و قدرة التحك   -ج

عملية االبتياز غير المشروع  ا التهديد الرئيس لالمن الوطنا ألي دولة   -: التهديد المتوقع عدر الحدود -9

 غالدا ما تكون دقاد : غرض تحقيق ا داف معينة فردي او مبموعات د تكون عل  شكل  ,

 :  ناك ارتداط وثيق دين االر اب و  من الدولة  االر اب -أ

: واحد من ا   العوامل التا تهدد امن الدولة خااة تهريب األسلحة و المخدرات ( تهديد لألمن  التهريب -ب

 السياسا و االقتاادي واالبتماعا

 ا داف التسلل:  -1:  لتسللا -ج

 : قد يكون التهريب ألشخاص او مواد التهريب - 

 : اللبوء لتباوز الدعض الحدود طلدا للرعا و الماء لمواشيه  الرعا -ب

: نتيبة للىروف االقتاادية واالبتماعية يلبأ الدعض ال  التسلل عدر الحدود للدحث عن عمل الدحث عن عمل  -ج

 فا دول مباورة 



 

: قد يمكث الدعض فا دعض الدول فا دلد معين مدة اطول من المدة المسموح له دها مما غرامات التهرب من دفع  -د

 ف يضطر للعودة لدالده متسلال خوفا من غرامات التأخير  يترتب عليه غرامات 

اخر : يقو  الدعض من المطلودين دالخروج من الدلد دطرق غير شرعية ال  دلد الفرار من المالحقة البنائية  - ـ    

*يوبد تعاون دولا و اتفاقيات حدودية لقاء القدض عل  المطلودين    

: عندما تكون احدى الدول المباورة معادية و لها ا داف سياسية تلبأ فا دعض االخالل داألمن و النىا   -و

اساس  دلد عل الحدود دطرق غير شرعية ليت  تبنيد مخردين او مثيرين للشغب فا دلك ال االحيان ال  ادخال افراد عدر 

 ان  ده االعمال داخلية

 : دعض الدول تقو  دارسال من يتبسس عل  الدول المباورة لها للحاول عل  معلومات محددة  التبسس -ز

: يقو  دعض األشخاص دالهروب من دلده طالدا اللبوء السياسا فا الدلد المباور ألسداب اللبوء السياسا  -ح

 تسلي  نفسه و األشهار عن  دفه  ود دطريقة غير شرعية ث طريق تباوز الحد سياسية  و  منية , عن 

 العوامل عل  الهروب و التسلل  -2 

العوامل االقتاادية -العوامل االبتماعية     ه -العوامل السياسية     د -الطقس      ج -األرض     ب -   

 االبراءات و األساليب التا تحد من عملية التسلل  -3 

 افة المستخدمين فا القوات المسلحة و األبهزة األمنية العاملين فا المناطق الحدودية التدقيق األمنا عل  ك -أ

 التدقيق األمنا عل  المدنيين فا المناطق الحدودية , العمل دنىا  التااريح األمنية -ب

 تكثيف محاضرات التوعية الوطنية و التوعية األمنية للمدنيين و العسكريين  -ج

 راف الدائ  للقضاء عل  اوقات الفراغ و المللوضع درامج عمل يومية و االش -د

 اتخاد ابراءات حازمة و اارمة دحق كل من يحاول التسلل ليكون عدرة لغيره  -ه

 تكثيف االبراءات األمنية فا المناطق الحدودية و السيطرة عل  منطقة المسؤولية -و

 الاعودات التا تحد من كشف التسلل  -4 

 ية طديعة األرض و اتساع منطقة المسؤول - 

 توفر المعدات و  بهزة الكشف و كفاءتها -ب

 توفر اآلليات و  بهزة االتااالت و قدرتها  -ج

 عدد و حب  و كفاءة القوات الدشرية  -د

 تنوع  ساليب و قدرة المتسللين -و                              ىروف الطقس -ه



 

 : سالح المناورة  6 الموضوع

 القوة الدحرية الملكية

  -: المقدمة-1

مية خليج العقدة من كونه يعتدر المنفد الدحري الرئيس و الوحيد لألردن و مركز ردط مالحا دين الشرق و تندع ا 

محدودة الحب  ادا ما قورنت داألسلحة األخرى فا القوات المسلحة  نىرا لمحدودية الساحل و  الغرب , القوة الدحرية 

 المياه االقليمية األردنية 

 تطور القوة الدحرية: -2

تها كانت قو  سطول البيش العرداتأسيس قيادة القوة الدحرية الملكية فا مدينة العقدة  و اطلق عليها اس   :1951

  مشاة سرية  تعادل آنداك

 : انتقلت قيادة الدحرية ال  الدحر الميت  1952 

 خفر السواحل : ت  تغيير اس  الوحدة ال  1965 

 المونيو و فيدربالس ت دقوارب: ت  نقل الوحدة ال  خليج العقدة و زود 1967 

 متر 30دزوارق دطول زودت و القوة الدحرية الملكية : ت  تعديل التسمية لتادح 1991 

 قد   65زورق انقاد و قد   40دورية  : زودت القوة دزورقا 1996 

ألمير ا اعدةق: شهدت تطويرا و تحديثا مستمرا , ت  افتتاح القاعدة الدحرية البديدة و ت  تسميتها  2006-2009

 عا  5سرية االتااالت الدحرية/  . شكلت 77كتيدة المشاة الدحرية/ , تشكيلالثانا الدحرية    اش  دن عدد هللا 

2009 

 -: وابدات القوة الملكية الدحرية -3 

 و :  الدفاع عن المياه االقليمية للمملكة األردنية الهاشمية و السيطرة عل  العمليات الدحرية الوابب الرئيس

 عليها فا ىروف العمليات عليها فعاليات االندار و األمن

 وابدات ثانوية :  

 اكتشاف و منع اي مخالفات فا المياه االقليمية و التعامل معها  من خالل القوانين المعتمدة  - 



 

 القيا  ددوريات استطالعية ووضع مراقدات عل  طول الساحل و حماية المرافق المدنية و العسكرية فا خليج -ب

القيا  دعمليات االغاثة و الدحث و االنقاد الدحري و اطفاء الحرائق التا تنشب عل  ىهر  -العقدة و الدحر الميت  ج

 السفن فا المياه االقليمية األردنية 

 عقد دورات تدريدية فا مبال التدريب المائا و الغطس و الضفادع الدشرية  -د 

خرة  التا تحتفى  دالمخزون حراسة خط الغاز من بهة الدحر و الدا - ـ  

 االستراتيبا من النفط  

  

 -: مناطق المسؤولية -4 

 المياه األقليمية للمملكة األردنية الهاشمية فا خليج العقدة و شواطئها  

 -: الزوارق الرئيسية و األسلحة المستخدمة -5 

 قد   تسليح خفيف 38زورق دورية  -1

   ثقيل  التسليح مدافع 30زورق دورية  -2

 -: دور القوة الدحرية الملكية فا مبال تنمية المبتمع المحلا -6 

 المحافىة عل  امن و استقرار خليج العقدة  - 

تقدي  المشورة و الخدرة للمؤسسات العاملة فا المبال الدحري , رفد السوق دالمدردين و الخدراء فا المبال دحري  -ب

 دعد التقاعد

 بال السداحة و منقدي السداحةالمسا مة فا تقدي  الخدمات التعليمية فا م -ج

 القيا  دحمالت تنىيف للديئة الدحرية فا خليج العقدة و المشاركة فا حمالت النىافة مع مؤسسات اخرى  -د

 دع  الاناعات المحلية التا تعن  داناعة المعدات الدحرية  -ه

 ا خليج العقدة و الدحر الميت المسا مة فا تشبيع السياحة الداخلية و الخاربية من خالل توفير األمن و االستقرار ف -و

 استقدال و مرافقة القطع الدحرية الزائرة و حمايتها خالل رسو ا و حت  المغادرة  -ز

 مراقدة السفن التبارية المحبوزة  و تلك التا تحمل مواد ممنوعة (دقرارت من السلطات المعنية -ح

 

 

 



 

 :  سلحة االسناد7الموضوع 

 سالح المدفعية الملكا

 -: المقدمة-1 

و مع التطور التقنا و اكتشتتتاف الدارود ااتتتدح لستتتالح المدفعية دور رئيس فا تقدي   دالمنبنيقد  ستتتالح المدفعية د

دقدر كدير من الرعاية الملكية ستتتالح المدفعية الملكا نيران االستتتناد للوحدات المقاتلة وفا بميع مراحل الحرب حىا 

 رة الحديثة ال  الدخي فأمتلك احدث المدافع فا العال  داألضافة 

 -: مراحل تطور و تشكيل وحدات سالح المدفعية الملكا-2 

و كان مركز ا معستتتكر مل   75دطارية مدفعية عيار : دد  االمير المؤستتتس دتشتتتكيل قوة دينها  1921نيستتتان  11

 تطوير السالح حسب المراحل التالية:  المحطة و توال  

التا كانت ترما رماية مل   75مدفع و رطل  13مدفع دديل : تميزت  ده المرحلة دت1921-1955المرحلة األول 

 رطل  17و رطل  25دمدفع ث     دواة  37 مداشرة دمدفع 

ثقيل  1  155مدافع و محمول  52مل   105الهاوتزر : تميزت  ده المرحلة دادخال 1956-1967المرحلة الثانية 

 وحدات اضافية مبرور و تشكيل 

ع مدافو الددء دتدديل  ول كتيدة اتتتتواريخ تايبر : تميزت  ده المرحلة دتشتتتتكيل  1968-1975المرحلة الثالثة  

 دالهاوتز رطل  25

 ال  الخدمة و تشكيل وحدات اخرى  نش مبرور  8الهاوتز  و ادخالمحمول  44مل    155و  14مل    155 

اتيال/  الرما االلكترونا: تميزت  ده المرحلة ددخول نىا  الستتتتتتيطرة عل   لغاية اآلن – 1983المرحلة الخامستتتتتتة

دخول رابمات و  اي ستتتتتتتا ا  , دخيرة الكودهيد الراب  متطورة لزيادة المدى و الفاعلية مثل  و دخول دخائر  اتيدا

 كسالح ردع استراتيباالاواريخ 

ادطال تقدي  استتتتتناد ناري موقوت و مستتتتتتمر لقوات المناورة  و  :المهمة الوابب الرئيس  -  -: المهمة و الوابدات -3 

 فعالية األ داف المعادية التا تحول دون  تحقيق مهامها

 الوابدات ادوار المدفعية فا القتال  -ب

 توفير نيران القاف المعاكس   -2 اسناد وحدات المناورة   -1 

 (قاف ا داف دعمق العدو)اعطاء العمق للقتال   -3  

 

 



 

 -: األسلحة و األنظمة و المعدات المستخدمة -4 

 رابمات -الهاونات          ج -مترا         ب 40دافع تؤمن نيران ااسناد للوحدات المقاتلة ضمن مديات تال ال  الم -  

 -: دور سالح المدفعية في تنمية المجتمع المحلي-5

 تقدي  المساعدة فا حاالت الطوارئ -1

   ترحيدا ده   و كدلك المشاركة فا طلقة  21تقو  مدافع السالح دتقدي  وابب التحية لضيوف األردن الكدار داطالق  -2

 الضداط و المسؤولين و  ا درتوكوالت متعارف عليها  مراس  الدفن لكدار 

 عند  الضرورة    سمعلومات الطقتقدي  خدمات الدرقية البوية  -3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 :  سلحة االسناد8لموضوع ا

 الدفاع البوي الميدانا  

 -: المقدمة-1

كسالح فعال و ما تتميز ده  ده الطائرات من سرعة عالية و امكانية المناورة و ت القادفة الحديثة ىهور الطائراان 

 يبعلها تحقق نتائج فا المعركة تؤدي ال  تؤدي ال  نباح العمليات االرضية حمل األسحلة المختلفة 

العسكرية داستخدا  عناار  و كافة الوسائل و االبراءات المتخدة لحماية الوطن و القوات *الدفاع البوي : 

 االيبادية و السلدية التا تحد من امكانية سالح البو المعادي دتدميره او منعه من العمل منىومة الدفاع البوي 

 -: مراحل التطور -2

  مدفع  و مل  40دمدفع  : ت  تشتتتتتتكيل  ول كتيدة دفاع بوي و كان التستتتتتتليح 1952-1967المرحلة األول

 مل  مبرور 50

  محمولدالمل  المبرور  50و مل  40: ت  استددال  1967-1975الثانية المرحلة 

  للخدمة اواريخ الهوكو مدفع الفولكان : دخول  1975-1982المرحلة الثالثة 

  ت  تشكيل الدفاع البوي الميدانا الملكا و سلح دأسلحة شرقية 1982-2007المرحلة الرادعة : 

 /التنىي  دألوية و كتائب مستقلة اادحو 3ستريال/ , شيلكا 10 وسا , ستريال 

 للخدمة فا كل من الدفاع البوي اتتتتواريخ االيبال المحستتتتن : ت  ادخال  2007-2012المرحلة الخامستتتتة

 الميدانا و الدفاع  البوي المركزي

 -: واجبات الدفاع الجوي-3

يتتا  دعمليتتات الطيران لتتتدمير قدتتل الحرب : القتتدرة عل  تقليتتل المفتتابتتأة فا الهبو  و الق -1: احراز التفوق البوي  - 

 الوسائل البوية المعادية

 خالل الحرب : احراز التفوق البوي يكون دتدمير قوات العدو البوية -2

 الدفاع عن النقاط و المناطق الحيوية -ب

 :حرمان حرية العمل للطائرات المعادية خالل العمليات  -ج

خداع الطائرات المهابمة  -3تحويل  بو   الطائرات المعادية         -2تدمير األسلحة المعادية المحمولة بوا         -1 

 المعادية 



 

 -: انواع الدفاع البوي -4 

 الدفاع البوي الميدانا الملكا  -2الدفاع البوي المركزي سالح البو         -1

 -: عناصر منظومة الدفاع الجوي -5 

  سلحة الدفاع البوي -نية               جاألبهزة االلكترو -الطائرات المعترضة           ب -  

 االستخدارات  -ابهزة االندار و السيطرة     و -التخفية و التستر و الدفاع و التحاين       ه  -د 

 القيادة و السيطرة االتااالت -الدفاع المدنا                 ح -ز 

  -: أشكال التهديد الجوي -6

غارات الطائرات  -ات و الطائرات و الطائرات المستتيرة      بالكشتتف البوي دواستتطة الرادار -  

  العامودية المقاتلة 

  الغارات البوية  دالطائرات و الاواريخ  -عمليات االنزال البوي                   د -ج

   دور الدفاع الجوي في تنمية المجتمع المحلي -7

 ات التهريب و التخريب المشاركة فا وابدات حرس الحدود للقضاء عل  عملي -1 

 المسا مة فا عمليات االنقاد و االخالء عند التعرض للكوارث الطديعية -2 

 المحافىة عل  الديئة من خالل زراعة األشبار الحربية و المثمرة ضمن مناطق وحدته  -3

 التعاون و التنسيق مع وحدة الطيران المدنا  -4

 السيطرة و االتااالت و  عمال الرادارات دعد التقاعد رفد السوق المحلا دالخدرات المؤ لة فا مباالت-5 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 :  سلحة االسناد9 الموضوع

 سالح الهندسة الملكا 

سالح الهندسة كأحد  سلحة األردنية سا   مند تأسيسه و دشكل فاعل فا تطوير التنمية الوطنية  حيث ساعد فا المباالت 

 االقتاادي و االبتماعية

 -: مراحل التطور -2

 1953عا   كتيدة  ندسة الميدان األول و استكمل تشكيل  1951شكلت  ول سرية  ندسية فا نهاية عا   -أ

فا شهر كتيدة  ندسة الميدان الثانية و ت  تشكيل  1953فا عا  مبموعات الهندسة المركزية ت  تشكيل  -ب

 1968شداط  13دتاريخ  الميدان الخامسة كتيدة  ندسةو   1965نيسان عا  

 15دتاريخ كتيدة الهندسة المدرعة السادسة الملكية و  1970آدار  17سرية الهندسة المستقلة  ت  تشكيل -ج

 1972 يلول 

مبموعة الكهرداء و  ومبموعة األشغال العسكرية و   ندسة البيش تطور سالح الهندسة الملكا دتشكيل -د

 حت  اادح يض   دالوقت الحالا : المياه

 . الوحدات العضوية و تشمل :1

 مبموعة اآلالت الهندسية -ج            مبموعة االسناد الكيماوي -بدرسة سالح الهندسة الملكا        م - 

 الملكية 7كتيدة الهندسة المدرعة  -ه     مبموعة المستودعات الهندسية الميدانية -د

شف و االستطالع و لتنفيد كافة اعمال الك*  2004عا   وحدة معالبة الدخائر العمياء و المتفبرات تشكلت -و

 و المتفبرات ووسائل التفبير المدتكرة المعالبة دالدخائر العمياء 

 . كتائب الهندسة الميدانية  كتيدة السناد المنطقة / الفرقة2

 -: المهمة و الوابدات -3

: تقدي  االسناد الهندسا و الكيماوي للقوات المسلحة ضمن مسرح العمليات  المهمة الرئيسية -1

 المسا مة فا مشاريع التنمية الوطنية لة فترة العمليات و األردنا طي

 : من خالل:ادامة حركة قواتنا  - 1: الوابدات -2

  - ازالة  و فتح الممرات فا حقول األلغا  -فتح الطرق و الممرات ادامتها مفتوحة   ب 

 ماميةانشاء المهادط و المدارج األ -انشاء البسور و االطواف لعدور الموانع المائية  د 



 

 :: من خالل  اعاقة حركة قوات العدو -2

  تدمير الطرق التا تقرب العدو 

    تحسين الموانع الطديعية و زراعة حقول اللغا 

  تنىي  و تخطيط التحاينات الميدانية 

 المساعدة فا اعمال التخفية و التمويه و التستر     -3

 عند اكمال الوابدات الهندسية القتال كمشاة   -4

 -: لهندسة فا التنمية الدشريةدور سالح ا -4 

 المسا مة فا التنمية الوطنية دأستخدا  البهد الهندسا المتوفر           - 

 المسا مة فا تدريب منتسدا الشركة الوطنية للتشغيل و التدريب  -ب

 تنفيد درامج ازالة األلغا  الوطنا من ابل استاالح األراضا و حماية المبتمع     -ج

 و التنفيد و اداراة ما دعد األزمات المسا مة فا التخطيط -د 

 دع  مشاريع التنمية المستدامة  فا مختلف انحاء المملكة                    - ـ  

 الحااد المائا * حيث ت  تنفيد عدد من الحفائر فا مختلف مناطق المملكة -و

 لخطرة ادارة منىومة  ندسية تغطا كافة المعادر و المطارات للكشف و التفتيش عن المواد ا -ز

 تأ يل القوى الدشرية  الهندسية و رفد السوق المحلا دالخدرات دعد التقاعد -ح

المشاركة مع البهات األمنية  المختلفة دتفتيش و مراقدة كافة المؤسسات و الشركات التا تستخد   -ط 

 المتفبرات و المواد الكيمائية  للتأكد من ابراءات السالمة العامة و حماية الديئة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 :  سلحة األسناد 10الموضوع 

 سالح القيادة و السيطرة و االتااالت الالسلكا

 -: المقدمة -1 

 يعتدر سالح القيادة و السيطرة من ا   األسلحة فا القوات المسلحة و  و سالح مرتدط ارتداطا وثيقا دالتكنولوبا - 

   مسلحةتأمين االتااالت الالزمة للقوات ال المهمات المسؤول عنها السالح  ا -ب

آدار  12ت  تشكيل نواة السالح دتاريخ  -: مراحل تطور سالح القيادة و السيطرة و االتااالت -2

 المراحل التالية : و تطور حسب  1921

 دتأمين االتااالت كوسيلة رئيسية و اعتمد عليها داألبهزة الالسلكية ت  تزويد ا  ول بماعة السلكا  : ت  تشكيل 1925 

 ول فئة السلكا : تشكيل   1942 

 فا معسكرات الزرقاء  ول سرية  السلكا : ت  تشكيل  1949 

 مشاغل الالسلكا الرئيسة   وكتيدة السلكا القيادة العامة : ت  تشكيل  1954 

 مدرسة سالح الالسلكا الملكا : ت  تشكيل  1958 

  كتيدة االستطالع الملكا : ت  تشكيل 1974 

 السالح الالسلكا الملكا المسلحة دنىا  البحفلة و سما السالح   : ت  اعادة تنىي  القوات 1976 

كلية الشريف ناار دن بميل لالتااالت ال  كلية اتااالت عسكرية و سميت مدرسة سالح الالسلكا  : حولت1987

 اكاديميا مع بامعة الدلقاء التطديقية  و ترتدط  العسكرية

 -: توابدات سالح القيادة و السيطرة و االتااال -3 

تأمين كافة تشكيالت و وحدات القوات المسلحة دأنىمة االتااالت  ووسائل القيادة و السيطرة و  - 

 االتااالت الالزمة فا الحرب ضمن  منطقة العمليات

ادامة االتااالت الالزمة لنقل الاوت و الاورة و المعلومات لكافة مراكز شدكة القيادة و السيطرة  -ب

 هات  المعنية الشاملة و دالتنسيق مع الب



 

المحافىة عل  امن االتااالت من خالل عملية التشفير و مراقدة امن االتاال و اادار التعليمات  -ج

 الالسلكية و تنسيق و توزيع  الترددات  

 تأمين االتااالت الالسلكية و السلكية مع السفارات و قوات حفى السال   األردنية  -د

الت ووحدات القوات المسلحة االردنية فا مختلف الىروف (فا الحرب و السل )تأمين الدريد العسكري لكافة التشكي - ـ    

التنسيق و االشراف و التعاون مع  يئة تنىي  قطاع النقل العا  دتخايص و ادارة الطيف الكهرومغناطيسا  -و

 للمؤسسات الحكومة و  المدنية 

 -: المحلا دور سالح القيادة و السيطرة و االتااالت فا تنمية المبتمع -5 

التنسيق و االشراف و التعاون مع  يئة تنىي  قطاع النقل العا  دتخايص و ادارة الطيف الكهرومغناطيسا  -1

 للمؤسسات الحكومة والمدنية

 تأمين المناطق النائية داالتااالت الالزمة من خالل شدكة الميكروويف -2

 الكترونا , مأمور مستودع) دعد التقاعدرفد السوق المحلا دالموارد الدشرية المؤ لة مأمور مقس  , فنا  -3

 تأمين المؤتمرات التا تعقد داألردن داالتااالت الالزمة و كدلك الوفود المشاركة  -4

 المساعدة و تقدي  المشورة لألبهزة األمنية و الوزارات حول استخدا  االبهزة و تقنيات االتااالت الحديثة  -5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 : وحدات الخدمات   11 الموضوع

 التموين و النقل الملكا

 -: المقدمة -1 

عملت قيادة التموين و النقل الملكا عل  تطوير وحداتها و  بهزتها و  ستتتتتتتتاليب عملها  لتتمكن من تنفيد وابداتها 

 دكفاءة و فا مختلف 

ل قادرا عل  لتتمكن القوات المستتتتتتتلحة امن تنفيد المها  و الوابدات يبب ان يكون التموين و النقالىروف و المواقف و 

 و نقلها  تأمين مواد االدامة 

 -: المراحل التا مر دها التنىي  و التسليح و التطوير -2

  *ابت سنوات  مديرية االعاشة و النقلياتداس  : ت  تشكيل مديرية التموين و النقل الملكا  1948 

هللا  طيب–لة الملك الحستتين دن طالل و دلك داحتفال رستتما درعاية بال التموين و النقل الملكا: ت  تستتميته   1955

 ديده عل  التموين و و النقل الملكا  حيث سل   -ثراه

من القوة الدشرية  %10: تمت اعادة  يكلة القوات المسلحة األردنية حيث شملت التموين الملكا و ت  تخفيض  2000

 و تغيير تسمية  دعض الوحدات

 نقليات القيادة العامة   -2مبموعتا نقل اداري    -1 : ت  تشكيل دائرة النقل االداري و تض  2002 

 قيادة التموين و النقل الملكا : ت  اعادة تسمية مديرية التموين و النقل الملكا لتادح   2007 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 -: الوابدات -3 

حتابه من األرزاق و الوقود و تنفيد ستتتياستتتة القيادة العامة دموبب الخطة االدارية فيما يتعلق دادامة القوات المستتتلحة دبميع ما ي - 

 النقل 

 التنسيق مع قادة المناطق فيما يتعلق دخطة التزويد دالمواد التموينية و خطة النقل  -ب

 تدريب ضداط القوات المسلحة األردنية و الدول الشقيقة عل  مواضيع االدارة التأسيسية و المتوسطة و ادارة الموارد الدفاعية  -ج

 دالحافالت العسكرية من و ال  بميع المناطق نقل افراد القوات المسلحة  -د

توفير و خزن و توزيع مواد االدامة و مهمات و معدات االطفاء لبميع وحدات القوات المسلحة األردنية  - ـ    

 نقل الوحدات المدرعة و اآلليات المبنزرة من و ال  مسرح العمليات و ميادين التدريب  -و

 فا القوات المسلحة تدريب و تأ يل بميع المهن االدارية  -ز

  -: دور قيادة التموين و النقل فا تنمية المبتمع المحلا -4 

دع  القطاعين الزراعا و التباري من خالل شراء احتيابات القوات المسلحة من المنتبات المحلية و الشركات  -1

 الوطنية 

 دع  شركة مافاة الدترول دالشراء من منتباتها من وقود و زيوت معدنية -2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 : وحدات الخدمات 12 الموضوع

 سالح الايانة الملكا 

 -: المقدمة -1 

واكب ستتالح الاتتيانة الملكا تطور القوات المستتلحة حيث تطور االستتناد الفنا دالتزامن مع تطور القوات المستتلحة , 

 و ادح  دا السالح  األساس فا تشكيل نواة للقاعدة العسكرية الاناعية  

 ح الايانة الملكا مراحل تطور سال -2 

 قيادة الفن األعل تحت مسم  مشاغل عمان الكدرى وسالح الايانة الملكا  : ت  تشكيل 1941 

 مشاغل الزرقاء المركزية و مستودعات الايانة الملكا الرئيسية : ت  تأسيس 1946 

 السواقةمدرسة الايانة و لتساند المعدات الهندسية و  مشاغل المعدات الهندسية: تشكلت  1976 

و كان دمثادة نقلة نوعية فا تاريخ تطوير   ددادة طارق دن زياد ال  الستتنشتتوريونالددادة : افتتاح مشتتروع تعديل 1979

 الملكا  سالح الايانة 

  مشاغل المعدات االلكترونية ومشاغل الحسين الرئيسية : ت  افتتاح  1985 

سين دن كلية األمير الح) و تعرف حاليا دأس (  لية الفنية العسكريةلكال  ا مدرسة الكهرداء و الميكانيك *ت  تعديل تسمية

 ترتدط اكاديميا مع بامعة الدلقاءتخرج خدراء فنيين دمستوى ددلو  كليات المبتمع  و العسكرية عدد هللا الفنية 

و  ة مناورة ,: دد  العمل دخطة االستتتتتناد الفنا البديدة حيث ترتب عليها تشتتتتتكيل مفرزة فنية الستتتتتناد كل كتيد1988

 لواء و قيادة منطقة  مشغل فنا السناد كل 

 : ت  استحداث مشروع اعادة دناء اآلليات المدولدة 1989 

 -: الوابدات -3 

 لبميع وحدات القوات المسلحة األردنية و لكافة المستويات تقدي  المشورة الفنية  -أ

 لوحدات القوات المسلحة األردنية تقدي  االسناد الفنا  -ب

و مواد اخرى متفرقة الدامة اآلليات و المعدات العاملة فا القوات د عل  المبموعات الرئيستتتتتتتية و الفرعية التزوي -ج

 الشركات  المسلحة و التعامل مع 



 

 لكافة القطاعات المدنية و العسكرية فا الحاالت الطارئة  تقدي  المساعدة -د

 ( KADDB ) سين وسائل الانع المحلا ضمن مركزلتحتوفير االمكانيات  - ـ 

 اآلليات و المعدات و األسلحة و المعدات االلكترونية تمهيدا العادة دنائها  و ترميمها تقيي  -و

 المختلفة لتطوير و تعديل آليات و معدات القوات المسلحة ابراء الدراسات الفنية  -ز

 -: دور سالح الايانة الملكا فا تنمية المبتمع المحلا -4 

 يتعدر رافدا مهما للسوق األردنا من حيث الخدرات و الكفاءات الفنية  -نا فا المملكة      بيعتدر الركيزة لالسناد الف -  

 له دور فعال فا تحقيق األمن الوطنا :   -ج 

تدريب و تأ يل الكوادر الفنية و عقد الندوات و المشاركة  -2توفير آليات مكافحة الكوارث من  بل حماية المدنيين      -1 

 فا المؤتمرات 

مشتتتروع الطاقة الدديلة و المتبددة للمواقع العستتتكرية  -4المستتتاعدة فا ستتتد احتيابات المبتمع من الخدرات الفنية     -3 

 األمامية 

 قيا  كوادر سالح الايانة دتدريب و تا يل طالب الشركة الوطنية للتشغدل -د 

 فا كليات المبتمع األردنية تأليف و طداعة و توزيع دعض الكتب و المرابع الفنية و العلمية  - ـ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 : وحدات الخدمات  13 الموضوع

 ـةالخدمات الملكية الطدي

  -: المقدمة -1 

من     الركائز التا يقو  عليها النىا  الاحا فا األردن  نىرا لخدماتها المنتشرة فا  الخدمات الطدية الملكية تعتدر

 ثلث سكان المملكة معى  محافىات  المملكة  حيث  تغطا حوالا

 -: مراحل تطور الخدمات الطدية الملكية -2 

 و دعض العالبات و األدوية دطديب  بندا واحد وآلية واحدة  الخدمات الطدية الملكية : دد ت 1941 

: درزت ا مية وبود مستتتشتتف  للبيش العردا و قد ت  تخاتتيص دعض ثكنات قوة حدود شتترق األردن فا ماركا  1948 

 ية لهده الغا

  1967عا   الكتائب الطدية من اسعافات الميدان التا تشكلت منها مبموعتين : ت  تشكيل 1950-1967 

لتقو  دتزويد مختلف وحدات الخدمات الطدية داألدوية و اللواز  و  المستتتتودعات الطدية الرئيستتتية : ت  تشتتتكيل 1961

 المهمات الطدية و  غير ا 

مستتتتتشتتتتف  الزرقاء العستتتتكري ت  تستتتتميته د 1968, فا عا  نا فا الزرقاء مستتتتتشتتتتف  الميدان الثا : تشتتتتكيل 1963

  حاليا مستشف  األمير  اش  دن الحسين

 ية للخدمات الطدية الملكلتكون مركز تعليما و تحويلا مدينة الحسين الطدية : دعد الحرب دد  التفكير دأنشاء  1967 

 المدينة الطدية : ت  افتتاح  1973مدينة الحسين الطدية  : دد  العمل فا دناء  1969 

 , لخدمة التبمعات السكانية من مختلف الفئات  العقدة فا  مستشف  األميرة  يا: ت  افتتاح  1977

  فا الكرك االمير علا دن الحسين : ت  افتتاح مستف   1981

 مركز التأ يل الملكا  ألمراض و براحة القلب  ومركز الملكة علياء  : ت  افتتاح 1983 

لتخريج فنيا  طراف اتتناعية لرفد الخدمات الطدية فا منطقة ماركا ,  معهد االطراف االاتتطناعية : ت  افتتاح1984 

 و وزارة الاحة 



 

 فا مدينة عمان  مستشف  الملكة علياء العسكري  ت  افتتاح -   : 1987 

ال  مركز طدا شامل و مركز مستشف  عمان العسكري  ت  تحويل -ب  

 لبان طدا

قانون المؤسسة الطدية العالبية ددمج المستشفيات التادعة للخدمات ادر  -ج

 الملكية و وزارة الاحة و مستشف  البامعة  األردنية فا تنىي  اداري واحد

لتخريج فنيا ايانة ابهزة طدية معهد تكنولوبيا األبهزة الطدية  ت  افتتاح  -د

 لسد النقص 

 فا محافىة الطفيلة ن مستشف  األمير زيد دن الحسي: ت  افتتاح  1992 

 سريرا  30دسعة  مبمع األميرة عائشة دنت الحسين الطدا : افتتاح مركز الرعاية النفسية فا 1997 

ألمراض و براحة الكل  و زراعة االعضاء فا مدينة الحسين الطدية  مركز األمير الحسين دن عدد هللا: ت  افتتاح  2000

 لألدحاث و العلو  المخدرية فا مديدنة الحسين الطدية  عدد هللا الثانا  مركز األميرة ايمان دنت, دد  العمل فا 

  مدينة الحسين الطدية فا مستشف  الملكة رانيا لألطفال: ت  افتتاح  2010 

مستشف   فا محافىة العقدة  و دد  العمل فا مستشف  األمير  اش  دن عدد هللا الثانا : ت  افتتاح 2013

 ستشف  المفرق العسكري م  و عبلون/برش العسكري

  -: المستشفيات العسكرية داخل المملكة  -3 

 * ممكن يبا وين مكان المستشف    المستشفيات - 

 و تض  المنشآت الطدية التالية : مدينة الحسين الطدية  -أ

 . مستشف  الحسين       1

 . مركز التأ يل الملكا 2    

   احة الكل  و زراعة األعضاء.مركز األمير الحسين دن عدد هللا الثانا لبر3

 مركز الملكة علياء ألمراض و براحة القلب     -4

 مركز األميرة ايمان دنت عدد هللا الثانا لألدحاث و العلو  المخدرية   -5

 مستشف  الملكة رانيا العدد هللا لألطفال   -6



 

  مستشف  الملكة علياء العسكري و مركز معالبة األورا / عمان 

 ماركا   –ن الحسين / عمان مبمع األميرة عائشة د 

 اردد  -مستشف  األمير راشد دن الحسين / ايدون 

  مستشف  االمير  اش  دن الحسين / الزرقاء   - ـ 

  مستشف  األمير علا دن الحسين / الكرك 

   مستشف  األمير زيد دن الحسين / الطفيلة 

   مستشف  األمير  اش  دن عدد هللا الثانا / العقدة 

 يا دنت الحسين / عبلون   مستشف  األميرة  

   مستشف  الملك طالل 

 لمراكز المنتشرة فا األقالي :  المراكز -

 مركز طدا الشودك    -4مركز طدا القويرة     -3مركز طدا ادحا وادحية    -2مركز طدا المفرق    -1

 مركز طدا ماددا       -8مركز طدا األزرق      -7مركز طدا معان               -6مركز طدا الحسا     -5

 مركز طدا الشونة الشمالية   -9   

   -: دور الخدمات الطدية الملكية فا تنمية المبتمع المحلا -4

 المحافىة عل  احة ضداط و افراد القوات المسلحة   - 

 التأمين الاحا الشامل لما يزيد عن ثلث سكان المملكة   -ب

 لعالية  معالبة الحاالت الطدية المعقدة و دات التكلفة ا -ج

 تقدي  الخدمات الطدية لكافة المواطنين و المقيمين فا دعض المحافىات و األماكن النامية   -د

معالبة الحاالت المرضية المحولة من خارج   - ـ 

 المملكة األردنية  

 نقل الماادين دالطائرات العمودية و سيارات االسعاف فا حالة الكوارث البماعية   -و

 يات خااة لدعض الدول الشقيقة و المشاركة مع قوات حفى السال   ارسال فرق طدية و مستشف -ز

 تدريب الكوادر الطدية المساندة لكافة القطاعات فا المملكة   -ح

 رفد القطاع الطدا فا المملكة دالكفاءات الفنية دات المهارة العالية و من كافة التخااات الطدية    يتدع....  -ط



 

 بهات االخرى دما يلا:  قامت الخدمات الطدية دالتنسيق مع ال -ي

 التحاين ضد األمراض السارية      -1

 مكافحة األمراض المنقولة دواسطة الماء و الطعا  من خالل تعقي  ماادر المياه   -2

 التثقيف الاحا عل  مستوى القوات المسلحة األردنية  و عل  مستوى المملكة   -3

 و المدنية و الماانع لضمان سالمة العاملين  متادعة و استقااء األمراض المهنية فا ورش العمل العسكرية  -4

  1963دد  العمل ده   -: التأمين الاحا العسكري -5

ددء العمل دمشروع معالبة العائالت فا القوات المسلحة األردنية لتخفيف العبء عن كا ل ضداط و افراد القوات المسلحة 

 لتوفير ماديا عليه  من المدالغ الدا ضة للعالج فا تأمين العالج لدويه   , لمساعدته  للتفرغ لوابداته  و ا

   -: الردط التلفزيونا مع مركز مايوكلينيك -6

تمت تحت رعاية ملكية سامية ردط مدينة الحسين الطدية دواسطة االقمار الاناعية مع مركز مايوكلينيك الطدا فا 

   ات الطديةلنقل المعرفة و تدادل االستشار 16/11/1995الواليات المتحدة دتاريخ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 : سالح البو الملكا14لموضوع ا

 -: نشأة و تطور سالح البو الملكا -1 

  دقوة طيران البيش العردا: ت  تشكيل نواة  دا السالح دفضل مساعا باللة الملك المؤسس و سما  1948

 طائرات نقل خفيفةوكان عدارة عن  

سالح البو الملكا و تسميته فمدير النفاثة فده دسرب من طائرات : قا  باللة الملك الحسين رحمه هللا در 1955 

 األردنا

لدع  مختلف المتطلدات طائرات الهليوكدتر  وطائرات النقل البوي و طائرات الهوكر  نتر : زود دسرب من  1958 

 العملياتية

بو دعضا من قدراته , حيث فقد سالح ال ( النكسة) 1967حرب : شارك سالح البو الملكا دفاعلية فا   1967

 القتالية التا ت  تباوز ا و اعادة دنائه دشكل حديث و مدروس  

و طائرات عامودية 1-فميراج  : ت  افتتاح قاعدتين بويتين و  دخلت طائرات بديدة ال  الخدمة مثل 80فترة الـ 

 و طائرات نوع سودريما   نوع كودرا بومية من 

 16-ات ف طائر: ت  تزويد السالح دسرب من  1997

  -: المهمة و الوابدات -2

 :  ا الدفاع عن سماء المملكة األردنية الهاشمية و مساندة القوات الدرية فا عملياتها المختلفة  المهمة  - 

 :وابدات سالح البو الملكا  -ب

 الدفاع و التادي ألي اعتداء بوي و مراقدة المبال البوي األردنا  -1 

 عمليات التبريد و األستطالع البوي لدع  القوات الدري تقدي  االسناد البوي القريب , و  -2

 دع  البهات األمنية للمحافىة عل  األمن الداخلا , مراقدة الحدود , مكافحة التهريب والتسلل   -3

 النقل البوي الداخلا و الخاربا   -4

 الدحث و االنقاد و األخالء الطدا البوي داخل و خارج المملكة  -5

 الرش الزراعية المختلفة و درامج  تطوير الدادية األردنية  مكافحة الحرائق و عمليات  -6



 

 تأمين خطوط األتااالت   -7

السيطرة عل  حركة المرور البوي داخل ابواء المملكة دالتعاون مع سلطات الطيران  -8

 األخرى  

  -: التنىي  -3

   -يرتدط قائد سالح البو األردنا مداشرة مع رئيس  يئة األركان المشتركة و يساعده: 

 المساعد للعمليات و الدفاع البوي  -1

 المساعد لألمداد و التبهيز الفنا  -2

 المساعد لألدارة و القوى الفنية  -3

  -: القواعد البوية -4

كل قاعدة سردين من األسراب تشكل القواعد البوية الوحدات البوية المقاتلة فا سالح البو الملكا حيث تض  

 اثنتين ال  ثالث وحدات  وك  و سريتين ال  ثالث سرايا مقاومة طائرات   مبموعة دفاع بوي تتألف منو  المقاتلة

  -: التدريب -5

 :  كليات و مدارس التدريب العا  - 

   كلية القيادة و األركان المشتركة / الدائرة البوية -1

   مدرسة األركان الاغرى -2

 : الكليات و المدارس التخااية -ب

 ركز تدريب و تأ يل الضداط الطيارين فا سالح البو الملكا :  ا م كلية الملك حسين البوية -1 

 المكلفة تأ يل و رفد سالح البو الملكا دكوادر الفنيين المؤ لين دشهادة ددلو    كلية األمير فيال الفنية:  -2

 الدي يقو  دتدريب مرتدات سالح البو عل   ستخدا  الحاسب اآللا  مركز تدريب الحاسب اآللا:  -3

 : مسؤولة عن رقد السالح دالكوادر الفنية المؤ لة للعمل فا الدفاع البوي  البوي الملكيةمدرسة الدفاع  -4

 التا ترفد مديرية القيادة و السيطرة دالكوادر المؤ لة   مدرسة السيطرة الملكية:  -5

 كيالت تشتقو  دتأ يل الطيارين المقاتلين كمدردا قتال بوي داألضافة ال  قادة ال مدرسة مدردا القتال البوي:  -6

 



 

 لقد سا   سالح البو الملكا فا تدريب وتأ يل الكوادر الفنية فا  سلحة البو للدول الشقيقة دعدة مباالت  -ج

  -: خطة التطوير -6

 5 فوطائرات ال  16  فطائرات ال تعديل  -1:  ا   األولويات

 الحاول عل  دعض الدخائر الدكية   -2

   نىا  استطالع بوي متطورالحاول عل   -3

 و تبسين االمكانيات لعمل ايانة عىم  و  فر ول للطائرات و المحركات   توسيع -4

   معدات الرؤيا الليليةالحاول عل   -5

  قواعد ووحدات سالح البوادامة و تطوير قدرات الحماية الداخلية فا  -6

   لمتطورةا بو-اواريخ بوالحاول عل  مزيد من  -7

  -: دور سالح البو فا تنمية المبتمع المحلا -7

 ين االتااالت السلكية و الالسلكية تأم - 

  تأمين الرعاية الاحية للمواطنين دالقرب من قواعد سالح البو -ب

 االخالء البوي للحاالت الاعدة ال  المستشفيات الرئيسية   -ج 

 مكافحة الحرائق  -د

 المسا مة فا رفع المستوى التعليما لمرتداتها   - ـ 

 تأمين الوىائف للمواطنين   -و

 ا مهممات حفى السال  الدولية  المشاركة ف -ز

 المشاركة فا عمليات التاوير البوي لألغراض المدنية والتنىيمية   -ح

  المشاركة فا دع  المشاريع الزراعية -ط

  تدريب طلدة البامعات -ي

  رفد السوق المبلا دالخدرات الفنية دالتخااات الطيران ومالحة -ك

 

 



 

  التسليح :-8
 

سالح البو الملكا فقد ت  تزويد سالح البو الملكا من الطائرات المسلحة و سلحة الدفاع البوي  ولتنفيد الوابدات الملقاه عل  عاتق

 المختلفة وتض  : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 الداب الثانا "  دوار القوات المسلحة األردنية_البيش العردا "

 دور القوات المسلحة األردنية:  1ضوع المو

 ىالقوما و األنسانا الثورة العردية الكدر

  -: المقدمة -1 

،  مند مطلع القرن العشريندالمسار التاريخا لألمة العردية يرتدط الحديث عن الثورة العردية الكدرى  - 

 األمة العردية تعيش حياة اشده ما تكون دحياة التادع  المستسل  لسيده المتدوع  كانت  1916 -1514فمند عا  

و تمكنها من السيطرة عل  الحك  و الخالفة و  1908عند واول بمعية األتحاد و الترقا للحك  عا   -ب

 با رت دمعادة العرب و االسال   ادارة كافة شؤونها سعت و 

 : يهدف ال  حماية االسال  و قيمه و لغته مدد  دينا  -1و دناءا عل  دلك باءت الثورة العردية الكدرى دمدد ين :  

ف للحفتتاى عل  الهويتتة العرديتتة و الوقومدتتد  قوما :  -2

 الهوية العردية ضد من يحاول طمس 

" اننا نترك الحك  فا  دا االستتتتخفاف للعال  االستتتالما و لكننا ال * باء فا منشتتتور الشتتتريف الحستتتين دن علا 

 العودة فا ايدي االتحاديين"  نترك كياننا الدينا و القوما 

ية األول  تبنيدا قسريا و ت  ارساله  ت  تبنيد اعداد كديرة من العرب فا البيش التركا فا الحرب العالم  -بـتتتتتتت 

 الل  بدهتا السويس و 

انهزمت القوات التركية فا  1915انهارت البدهة التركية فا القوقاز و فا شتتتتتتهر شتتتتتتداط  1915القوقاز فا عا  

اعالن البهاد المقدس فا دالد  -1الهزائ  طلدت تركيا من الشتتريف الحستتين دن علا ما يلا :  الستتويس و دعد  ده 

 السال  من مكة المكرمة داس  الخليفة ا

 اعداد قوات متطوعين من العرب و ارساله  ال  سوريا  -2

 التعاون مع الوالا فا بمع العرب و تسليحه   -3

كان بواب  مير مكة ان الحباز دالد قاحلة و انها تستتتتتتورد المؤن عن طريق الدحر و انه ال يستتتتتتطيع ان  -د

تراك عل  الشتريف الحستين داعالن البهاد وافق عل  دلك ادا استتبادت يبازف داتير الدالد  و دعد  الحاح األ

 تركيا للمطالب العردية التالية: 

 اعالن العفو عن المحكومين السياسيين العرب -1

 منح سوريا و العراق ادارة المركزية  -2

 اعتدار امارة مكة وراثية  -3

 



 

 سبن العديد من الشخايات العردية اشتدت األزمة دين الشريف الحسين دن علا و األتراك و ت  -1– ـ 

كما ارسل درقية للادر االعى  فكان  الطالق سراح المعتقلينفأوفد األمير فيال للتوسط لدى بمال داشا  -2 

ستتتوف ينالون بزاء  " و ستتتوف ال ترون نبلك  فياتتتل مرة اخرى قدل ان ترستتتلوا  البواب " ان المبرمين 

 المتطوعين ال  البدهة 

 طويلة عاد األمير فيال عل  ان يعود دالمتطوعين ال  دمشق,  دعد محادثات-3  

-الحستتيندد ت المحادثات دين الشتتريف الحستتين و دريطانيا فيما يعرف دمراستتالت  1915) 7تموز(  14فا  -4 

فيها الشريف  الحسين ان يساعدوا العرب  فا ا دافه  فا الحرية و االستقالل مقادل  ن  التا اشترط *  مكما ون

 ن الثورة ضد األتراك يعل

 لتخفيف الضغط عل  قواتها فا السويس * حيث تهدف استراتيبية دريطانيا العىم  ال  مساعدة العرب 

اعلن الشتتتتتتتريف الحستتتتتتتين دن علا الثورة عل  األتراك من مكة المكرمة حيث  1916) 6حزيران(  10فا  -و

 ية و دريطانيا و فرنسا رحدتا دالثورة تباوب كل العرب  و المانيا  اعتدرت الثورة خطرا عل  العسكر

 -: ا داف الثورة العردية الكدرى -2 

 التخلص من الحك  التركا الىال  و رفع المعاناة عن الشعب العردا  -1:  األ داف السياسية - 

 انشاء دولة عردية موحدة فا اسيا العردية  -2

 الحك  التركا و الحد من نفوده  التعاون مع حليف قوي دريطانيا له ماالح سياسية مشتركة فا  ضعاف -3

توىيف االمكانات االقتاادية العردية المنهودة لتحسين الوضع االبتماعا و االقتاادي  -1: األ داف االقتاادية  -ب

 للعرب

 مكافحة الفقر و الدطالة و البهل و المرض الدي انتشر فا الدالد عردية عل  نطاق واسع  -2 

 تنمية و تعزيز الشعور القوما للعرب  ما  المد القوما التركا  -1: األ داف النفسية و المعنوية  -ج

الثورة فا وبه الىل  و استعادة الثقة دالنفس الحياء االرث الحضاري الكدير , عن  -2

 طريق تأسا دولة  عردية مستقلة

 األ داف العسكرية:  -د

 تحرير ا  طرد القوات التركية من األراضا العردية فا الحباز و الهالل الخايب و -1 

 تنسيق العمليات العسكرية مع القوات الدريطانية دقاد ايقاع الهزيمة دالقوات التركية دأسرع وقت ممكن -2

 لدناء قوات مسلحة نىامية حديثة تشكيل نواة  -3



 

 -: قوات الطرفين -3 

 فا الحباز و اليمن و العسير  (60,000_40,000)  : : فا بدال الطوروسالقوات التركية  - 

 (20,000_ 15,000)ر الحلفاء : حسب تقدي 

 مقاتل  6000: القوات المسلحة دالدنادق . 1:  القوات العردية -ب

 (40,000_30,000)غير المدردين و غير المسلحين بيدا :  ربال القدائل. 2 

* افتقار قوات الشريف الحسين للمدفعية و الرشاشات فمعى   سلحة القدائل من الدنادق القديمة 

 لها  الدخيرة الكافية  و التا ل  يتوفر

   1915. تمكنت القوات التركية من  زيمة القوات الدريطانية فا باليدولا عا  1: موقف قوات الحلفاء  -ج

ا  ع استسال  الفرقة الدريطانية السادسة دقيادة "تاوسند" المتوابدة فا العراق فا نيسان -2

 للقوات  التركية  1916

 ر عدر قناة السويس داتباه سيناء تقد  القوات الدريطانية من ما -3

 -الخطة العردية:  -4 

 الضغط عل  القوات التركية فا الحباز و شرق األردن -1

, مهمته ازعاج القوات التركية و تخريب خط سكة الحديد دين تدوك و البيش العردا الشمالا  -2

دحرب استنزاف ضد  و القيا  الحباز ال  األردن و فلسطين,  تركية من لمنع نقل اي تعزيزات  عمان

 البيش التركا الثانا فا عمان 

, مهمتهما مواالة الضغط عل  القوات التركية فا المدينة و البيشان البنودا و الشرقا  -3

 الحباز و منع انسحادها للشمال 

الحامية التركية و ابدار دقوات ادن رشيد  و ازعاج الخطوط الموااالت التركية و منع اتاالها 

  عل  االستسال 

 -: نتائج الثورة العردية الكدرى -5 

 عا  400من الحك  التركا الدي استمر  تحرير بزء كديرمن الوطن العردا -1

 فا العار الحديث فا سورياقيا   ول دولة عردية  -2

 و انقاد ا من وعد دلفور مارة شرق األردن قيا   -4دولة مستقلة           دنبداالعتراف  -3

 الروحيةوحدة العرب اعادة  -6و دعث نهضة عردية كاملة      عردا الشعور القوما التنمية  -5 

 

 



 

 : الحروب العردية االسرائيلية   2 الموضوع

 1948حرب عا  

  -: فلسطين فا خض  الفوض  -1 

  1948 ر يا 15قررت دريطانيا التخلا عن االنتداب فا  -1

ن األمن الداخلا حيث دارت معارك دين العرب و *قدل عا  من انتهاء االنتداب فقدت دريطانيا زما  االمور فا شؤو

 اليهود اما  اعينه  و ل   يفعلوا شيئا 

 فا اعقاب ادور قرار التقسي  بيش االنقاد العردا  تكون فا سوريا 1947فا شهر كانون األول -2

 انه ل  وقعت معركة القسطل الشهيرة التا قاد العرب فيها المبا د عددالقادر الحسينا  ال 1948فا شهر نيسان -3

 فا  ده األثناء ارتكب الاهاينة مددحة دير ياسين ينبح لشح  الدخيرة و قلة تدريب رباله * 

 -: الدول العردية و فلسطين -2 

انداك و اتفقت عل  ان تدخل ابتمعت الدول العردية المستقلة  1947دعد ادور قرار التقسي  فا تشرين الثانا 

 الدول المباورة 

و اعطيت القيادة العامة لهده البيوش للملك عدد هللا األول دن  1948 يار  15البيوش الدخول مساء   فلسطين و ان تدد  

 الحسين

  -: مفهو  العمليات العردية -3 

 -: قوات الطرفين -4 

 :: كانت القوات اليهودية مؤلفة من  قوات العدو 

 فا الحرب العالمية مع الحلفاء مدردين تدريدا بيدا من اللواء اليهودي الدي شارك  الف بندي 20 -1

 دردوا تدريدا بيدا لكنه  ل  يزودوا دالسالح االف بندي 10 -2

 الف 60المبموع  ريدا بزئيا و ل  يزودوا دالسالحدردوا تدالف بندي  30 -3

 مقاتل  4000االرهابيتين و عددها  منظمات شيرتن و آراغون -4 

 

 

 



 

 

  4+ نقطة  3الخطة العامة كانت عل  الشكل التالا : نقطة 

 عداد 

 البيوش

 العردية

 البيش العردا المناطق التا يبب عليه احتاللها

  

1000 

 :لبنان

:7000 

 المتطوعون

 شمال فلسطين من حيفا غردا ال  الناارة شمااليحتل 

البيش اللدنانا و 

يساعده بيش 

 االنقاد

-1 

 2- وريالبيش الس شمال الحولة و يحتل افد فا البليل األعل يتقد   3000

3000 
دأتباه ديسان و العفولة و يحتل منطقة  يتقد  من الوسط

 الساحلا نادلس و السهل 
 البيش العراقا

-3 

4500 
محور داميا ة بسر اللندا و يحتل منطقة  يتقد  عل 

 الساحلا حت  تل  ديب القدس و السهل 

البيش العردا 

 األردنا

-4 

10000 

 رين :يتقد  من البنوب عدر سيناء عل  محو

محور الوسط النقب دئر  .2   محور الساحل غزة تل اديب .1

 السدع

من تل  ديب ال  * يواال البيش الماري تقدمه 

اللتقاء مع السدع ال  الخليل و ا القدس و من دئر 

 البيش العردا

 البيش الماري

-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 : مراحل 3ب  1948مرت الحروب العردية األسرائيلية عا   -: سير العمليات -4

 البيش  سير العمليات

  يار : سقطت القدس فا يده   28  - يار : استول  عل   ريحا و الديرة   16

 يار : احتلت القوات األردنية را  هللا و اللد و الرملة و كانت عل  دعد اميال من  30

 تل  ديب 

 البيش العردا

 ب الهوى و مدينة نادلس  يار : احتلت كوك 26  - يار : احتلت محطة روتندرغ  19 

  ك  من تل  ديب 20 يار : احتلت بنين و طول كر  و قلقيلية و اادح عل  دعد  28 
 البيش العراقا

  يار : سقطت مدينة افد وطدريا و سمخ دأيدي القوات السورية  16 
 البيش السوري

  يار : سقطت دئر السدع  20  - يار : سقطت غزة ديد القوات المارية  15 

 يار استول  البيش  24 - يار : استولو عل  الخليل و المبدل و ديت لح   20-22

 يار : استول  البيش   29  -قتيل  500عل  دير سنيد خسر فا  ده المعركة اليهود 

 عل   سدود  و مستعمرة نياسي  

 البيش الماري

 احتل الناقورة  
 البيش اللدنانا

 

   فقط لترتيب االحداثالتواريخ فا  دا البدول :  مالحىة

   ساديع  4قرر مبلس األمن وقف القتال لمدة  يار  29فا  *

     1948تموز  9حزيران ال   11و وقعت الهدنة األول  من  وافق العرب و اليهود وقف اطالق النارحزيران  9فا  *

كانت لشرق و الغرب و اليهود خرقوا الهدنة دغارات عل  دمشق و عمان و تدفقت األسلحة عليه  من كل مكان من ا *

   الهدنة خدعة للعرب

 

 

 



 

 تشرين األول  7 –حزيران  12المرحلة الثانية  

 تموز  علن مبلس األمن وقف القتال 15ت  خرق الهدنة من قدل اليهود و فا  -1

 يقفا  ده المرحلة كثرت األعتداءات من قدل اليهود و االلتزا  من قدل العرب فأخدت بيوشها موقف الدفاع دون تنس -2

 دينها 

   1949كانون الثانا 7 –  1948تشرين األول 8المرحلة الثالثة:  

تشرين  ول  9ات  اليهود استعداد   و تدفقت المساعدات الدولية له  فقاموا دهبمات عنيفة يو   -  -1

 عل  المناطق التا يحتلها البيش  الماري 

قترح الروس عل  مار سحب تشرين  ول وافقت القوات المارية عل  وقف  طالق النار و ا 18 -ب

قواته  من فلسطين فأنسحدت مار من المبدل و  سدود  و تركوا لواءا فا الفالوبة وديت لح  , حاولت اليهود 

احتالله و محاارته و القيا  دعملية التفاف ألحتالل  العريش اال ان القوات المارية الحقت ده  الهزيمة ددسالح 

 ترفع العل  الماري البو و دقيت الفالوبة و ديت لح  

استطاعت امريكا وقف اطالق القتال و داشر العرب و اليهود محادثات رودس حيث عقدت  دنة كاملة  -ج

 دين العرب و اليهود دتاريخ 

    1949كانون الثانا  13 

 خاض البيش العردا عدة معارك مع اليهود : -2

ع البيش العردا  الحاق  زائ  كديرة  يار فيها استطا 28 يار التا استمرت حت   15معركة القدس   -1 

 داليهود و احتفى دالقدس و منعه  من احتاللها

 و موقع مه  الدي يسيطر عل  الطريق دين القدس و تل خاض معارك اخرى كداب الواد و اللطرون  -2 

  1967القوات األردنية حت  عا   دقيت المناطق التا سيطر عليها البيش العردا ديد   ديب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

اسداب نباح القوات اليهودية   اسداب فشل العرب  

و عد  كسب تأييد الر ي  عد  تهيئة الديئة الدولية للحرب -1

 العا  العالما

 دول التهيئة اليهود للديئة الدولية و كسب تعاطف  -1

 الكدرى

للحرب دانشاء مستعمرات  ة تهيئة اليهود للديئة المحلي -2 للحربتهيئة الديئة المحلية الدول العردية فا  فشل -2

 و تهيئة الشعب النشاء منىمات دات طادع عسكري

د   و الشعور دع الخالفات السياسية دين الدول العردية -3

 الثقة دين القادة العرب

عل  العرب من حيث العدد و التسليح   التفوق اليهودي -3

 و التدريب والتنىي 

  و ىهر دلك منعد  تدنا استراتيبية عملياتية فاعلة  -4

 خالل :

عد  استغالل ميزة القتال عل  الخطوط  - 

 الخاربية

 اعتماد استراتيبية التقرب المداشر -ب

 رغ  التفوق النوعا  و الكما لليهود

 ضعف فا بوانب األمن و الحماية -ج

 عد  اختيار اال داف المناسدة -د

عد  توفر االحتياط المناسب  - ـ 

 لمعالبة المواقف الطارئة

  مما انعكسمبال العلو  و التكنولوبيا  التفوق فا -4

 عل   دائه  القتالا و االستيعاب لألسلحة الحديثة

من قدل مبلس األمن عل  كان للحىر المفروض  -7

 األطراف المتقاتلة دعد  تزويد ا داألسلحة و المهمات 
 العسكرية اثر سلدا عل  البيش األردنا

ية  راتيبدشكل مدروس و داستنفد اليهود عملياته   -5

 عالية

ة وعد  تعدئتدنا مسا مة الفلسطينيين فا الحرب  -8

قوا   و امكانيته  للدفاع عن دلد   ضعف البدهة  

 الداخلية

 ألستعادة التوازن و القوة استغالل فترات الهدنة -6



 

 67حرب : الحروب العردية االسرائيلية  3الموضوع 

 -: المقدمة -1 

تاريخه  الحديث و ادى ال   يرانحرب الخامس من حزتعتدر  -1 دالعرب فا  من اكدر الكوارث التا لحقت 

 احتالل مساحات واسعة مار 

دستتتدب الهبو  البوي االستتترائيلا الدي شتتتكل مفاباة استتتتراتيبية و دمر فيه المطارات و الطائرات عن  , األردن ستتتوريا 

 األرض 

قوتها المدرعة فا قلب سيناء و انهت و دفعت دأقا  سرعة  ال  ماروبهت اسرائيل ضردتها الكدرى  -2

المعركة فيها ث  حركت قوتها من الداخل ال  األردن و انهت معركتها فا ستتتتاعات و فا ستتتتاعات اخرى ت  احتالل 

    افا تاريخ العسكرية  اي اضافة من فا اكدر ادمة  مرتفعات البوالن و سقطت البوالن 

  -:  سداب الحرب-2 

 تكوين دولته  المزعومة من النيل ال  الفرات  ورغدة اسرائيل فا التوسع  -1

 ووبود مشكالت وقضايا باندية اشغلته  عن الخطر الاهيونا عد  تضامن الدول العردية  -2

لعدة ايا   فا وبه المالحة االستترائيلية فاعتدرت  اقفال مضتتائق  تيرانو  1967 اخراج ماتتر لقوات الطوارئ الدولية -3

  دا العمل عدائا  

   1964و زيادة القوة العسكرية العردية دعد مؤتمر القمة األول  الدي عقد فا عا   من اتحاد العربخوف اسرائيل  -4

 نتيبة ادعائه  ان فلسطين ارض ادناء   و ابداد      برة  عداد كديرة من يهود العال  ال  فلسطين -5

   لواء 13  للحدود السورية   تعدرت لحشد بزء كدير من قواته دحبة تهديد خطر الفدائيين عدر األراضا السورية -6

    -: اسرائيل تدد  دالهبو  -3

تبمعت لديها معلومات ان  فرنسا حياد ااكد عدد من المراقدين  السياسين دعد اعالن  ساعة 48قدل الهبو  ب  - 

, حاولت فرنستتتتا ثنا  عل  ماتتتتر و ستتتتوريا و األردناستتتترائيل تعد مع  امريكا لعدوان بوي ضتتتتخ  و مداغت 

نها ل  تفلح مما اضتتطر ديغول لالعالن ان الدي يدد  الحرب لن تاتتل له مستتاعدات من فرنستتا مهما استترائيل لك

 كانت األسداب التا تستند عليها  

اتتتتتحف ابندية اكدت ان استتتتترائيل التا دل وبهت الته  للعرب لكن  انكرت استتتتترائيل انها  ا من دد ت الحرب -ب

  كشتتتتتتتفت التواطئ دين استتتتتتترائيل و الدول الغردية الكدرى -1فقد اعترفت الغارديان دحقائق ثالث :  دد ت الحرب

ستتاعة من األردن ال  تركيا و كانت تعمل اغلب الدول دهدا  24امريكا ستتحدت طائراتها التدريدية قدل الحرب ب 

 الهبو 

   اعترفت اسرائيل ان الدول العردية ستكسب الحرب لو دد ت دالهبو كما  -ج



 

   -: سير العمليات الحردية -

 دد ت اسرائيل دهبو  عل  الدولة العردية المتحدة دد تها دهبو  بوي مفابئ عل  مار  -1 : د  الهبو د - 

 كان الهبو  كاسح عل  المطارات و القواعد البوية لسالح البو الماري   -2

كانت حسادته  دقيقة فخربوا فا وقت الاداح حيث تكون الرؤيا مكشوفة فا  دا الوقت من السنة  حيث يزول  -3

 ضداب عن  ده المناطق ال

 تمكنوا من تحطي  معى  المطارات دما فيها الطائرات فا الوقت المحدد  -4

 قاف المطارات و المدارج دقنادل موقوتة حت  تسدب خسائر دشرية كديرة   -5

  

 سير المعارك عل  البدهات   -ب

 المعارك   المدفعية بكتائمع  بفرقتي مشاة و لوائين من الدروعأ. خاض األردن :  الجبهة األردنية -1

حزيران عندما اعلن ندا تدمير المطارات المارية اادر باللة الملك  5ب.فا اداح 

الحسين  داألشتداك عل  طول خط وقف اطالق النار و كانت كان السالح األديض  و سالح 

 المعركة السائد  

 ج. ت  ضرب القدس دالنادال    

رتفعات المباورة لها ث  را  هللا و نادلس و د.كانت خطة  الهبو  احتالل القدس و الم

 تطويق الضفة الغردية و عزلها عن الشرقية و كانت دقيادة البنرال عوزي ناركيس  

  ـ . ت  احتالل بنين و بسر دامية دقيادة البنرال دافيد اليعازر واكمال تطويق الضفة الغردية   

محاولة خرق عدة القيا  دعملية تمويه و كانت خطة الهبو  االسرائيلية  ا : البدهة السورية  -2

   القنيطرة –لطريق دانياس و احداث ثغرة كافية  للواول  نقاط شمال دحيرة طدريا

برت معارك المارية / االسرائيلية فا شده بزيرة سيناء و قطاع غزة و كانت :  البدهة المارية -3

 الخطة كالتالا:  

 ريش وفتح ثغرات فيها  رفح و الع  خرق الخطوط الدفاعية المارية  .

   القيا  دعملية احاطة لمنع انسحاب القوات المارية -ب

 دعد محااراتها دالقوات االسرائيلية   ادادة القوات المارية فا سيناء -ج



 

   -: الهجوم الجوي االسرائيلي -5

 مادر داعتداره : كانت اسرائيل تخش  من نمو سالح البو الماري العمليات البوية عل  البدهة المارية - 

الخطر عل  دقاء ا و توسعها و النها اعتمدت دالدفاع عن نفسها عل  سالحها البوي دالدربة األول  دأعتدار  دا 

 السالح غير مقيد و آفاقه مفتوحة و مباالت العمل فيه واسعة  و انطالقا من  دا التفكير عمدت اسرائيل عل  :

   دفات القنادلالطائرات المقاتلة و قامن  حالت عل   كدر عدد -1 

 من المعلومات عن الطائرات المارية الروسية الانع   حالت عل   كدر قدر -2

 5المفابئ عل  القواعد البوية فا مار يو   دد ت اسرائيل  بومها البوي -3

الطائرات و  لقت   قاعدة مارية 11كان الهبو  األول عل   1967حزيران 

اخر فرنسا الانع خااة  كما  لقت نوعا كغ 500األسرائيلية قنادل دوزن 

دالمدارج و نوعا اخر دا انفبار يتفبر دتأخير دضع ساعات و الموبة الثانية 

 قضت عل  داقا القواعد  

 و بعلها غير االحة القالع الطائرات   تخريب مدارج الطائرات الرئيسة -1:   ا داف الهبو  البوي -ب

 ض  و  ا باثمة عل  األر تدمير اكدر عدد ممكن من الطائرات -2

 ضرب منشآت القواعد العسكرية   -3

الموبهة ووسائل  تدمير محطات الرادار -4

 االندار البوي 

 للطيارين الماريين   تحطي  الروح المعنوية -5

 تدمير األسلحة المضادة للطائرات -6

 كالاواريخ  

فأادحت الطائرات  من مبموع طائراتها و محطات الرادار %65خسرت مار :  نتائج الهبو  البوي -ج

 قية فا وضع المتد

مما حدا دقائد السالح البوي ال  سحب طائراته الداقية قدل ان حرج النها ال تميز طائرات العدو 

   يفقد ا ددون مقادل

 : العوامل التا ساعدت عل  نباح الهبو  البوي المعادي -د

 سدق العدو دالهبو    -1 

 التخطيط المسدق للعملية دسنوات   -2

 ألمن اال مال فا تدادير اليقىة و ا -3



 

 ضعف وسائل الدفاع البوي   -4

 دور استخدارات العدو فا تحديد المطارات و عدد الطائرات المتوابدة   -5

 كفاءة قيادة العدو البوية   -6

  : العمليات البوية عل  البدهة األردنية - ـ 

 
   المشترك ان حرب حزيران فابأت األردن و و ينى  طائراته عل  اساس خطة الدفاع العردا  - 

عت الطائرات العراقية لتنض  ال  الطائرات األردنية فقافت القواعد البوية االسرائيلية فا ناتانيا اقل -ب

 ثالث مرات متتالية و دمرت   طائرات اسرائيلية و  ا باثمة عل  األرض 

تمكنت فا يومين من القيا  دأكثر من  غارة بوية عل  تل  ديب و ناتانيا و ل  يفقد خاللها الطيران  -ج

 قا  ال طائرة واحدة  العرا

قامت قوات العدو دقاف مطار عمان و مطار المفرق و تدمير كافة طائرات البيش األردنا و  ا  -د

 عل   رض المطار  

طائرات دالرغ  من عد   9دعد ا انتقل الطيارون األردنيون تحت  مرة سالح البو العراقا و دمروا  - ـ 

 وبود رادار يرشد    

ضردت الطائرات السورية قاعدة مبدو فا المنطقة الشمالية كما ضردت حيفا و  شعلت  : غارات الطيران السوري -و

الدترول و دعد ا دارت معارك دين طائرات العدو و الطائرات السورية شنت الطائرات االسرائيلية النار فا مافاة 

   غاراتها عل  القواعد السورية و عطلتها ايضا

 

 :   القوات الدريةدور الطيران االسرائيلا فا تحطي -ز

 قا  سالح البو دضرب البسور و الطرق و المنشآت العسكرية   -1 

 استعمال الرشاشات فا ضرب التبمعات و القوات المكشوفة   -2

 استعمال القنادل المتفبرة و الموقوتة و الاواريخ   -3

 الحرص  ال يفلت منه  ي آلية او مدرعة   -4

 وياته   تحطي  نفسية القوات و السكان و اضعاف معن -5

ل  ترغب مار فا اشراك قواتها الدحرية رغ  حاول القليل من  العمليات الدحرية دين مار و اسرائيل:  -ح

 المناوشات ألسداب:  

 رغدة مار فا  ن ال يااب دحريتها دخسائر فادحة   -1

 عد  تأثير تدخل مار البوي فا مبرى القتال   -2



 

   -: أسباب الهزيمة -4

  و اقوى األسلحة العردية  تدمير سالح البو الماري و  -1

 عد  اعتماد دول الموابهة عل  دديل عن سالح البو دأسلحة مقاومة كاواريخ مضادة  -2

 عد  التنسيق  دين القوات العردية   -4فقدان الروح المعنوية عند العرب                   -3

 عمله    ل  يكن قادة الميدان عل  مستوى المسؤولية فمنه  من ل  يكونوا عل  ر س  -5

 نقص التدريب  و نقص األسلحة الحديثة لدى العرب     -6      

 نباح االستخدارات االسرائيلية فا بمع المعلومات و فشلها عند العرب دبمع المعلومات الحقيقة   -7

 :   اال داف االستراتيبية و نتائج الحرب -5

فرض الالح عل  العرب من  -3ن وضع القلق المستمر الخروج م -2توطيد دعائ  اسرائيل  -1اسرائيل ا دافها كانت 

 خالل احتاللها 

 لمناطق عردية بديدة  

 * ان ما يحدث اليو  من مفاوضات سلمية ما  و امتداد لتل  النتائج التا حققت 

 :   و تدمير اسرائيل  1967قدل حرب الدول العردية : كان الهدف 

 ل بديد  :  تحول ال  منع اسرائيل من احتال فا الحرب

 :  تحول ال  احتواء اسرائيل و المطالدة دما احتلته دهده الحرب  دعد الحرب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   -: تأثير الحرب على األردن -6

 

 االقتااد السياسة

 استقالة الشريف عدد حميد شرف وزير 

 األعال  و واتتتفا التل رئيس الديوان الملكا 
 و رئيس الوزراء سعد بمعة و حكومته 

درامج التنمية االقتاادية توقف ال

 واالبتماعية

 عين الملك حستتتتتتتين رحمه هللا مبلستتتتتتتتا 
 استتتشتتاريا لمستتاعدته فا معالبة القضتتايا

 الداخلية و الخاربية 

ضرر كدير عل  قطاع الزراعة حيث كانت  

 الضفة الغردية تض  اخاب األراضا

محاولة الملك الحسين اقناع اسرائيل دالعمل 

تخلا عن األراضا  الددلوماسا النشط دال

 التا احتلتها

 ازدادت الدطالة

عقتتتتدت قمتتتتة عرديتتتتة فا  1967آب  29

الخرطو  و قرروا استتتخدا  البهود الستتياستتية  

 ددل العسكرية 

تأثر قطاع السياحة سلدا حيث كانت الضفة  

 من  دا القطاع %90توفر 

 

 

 إسرائيلدة سال  مع ختت  المؤتمر دالالءات الثالث : ال مفاوضات وال اعتراف وال معا  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 : الحروب العردية االسرائيلية  4الموضوع 

  1968آدار  21معركة الكرامة 

 -: المقدمة -1 

و التا اتت احداثها ضمن مرحلة حاسمة من تاريخ األمة و سطره ادناؤه فا معركة الكرامة تاريخ األردن المشرف 

   67انتاار ساحق للعدو فا حرب  الوطن و باءت دعد 

 -:   داف اسرائيل من المعركة -2 

   1967 راد العدو تدمير ثقة القيادة األردنية و قواتها دعد حرب   -1

 محاولة التثدت دأرض شرق األردن دقاد المساومة عليها ألخراج األردن سياسيا و عسكريا   -2

 زعزعة الروح المعنوية و الامود  لدى األردنيين القاطنين فا منطقة األغوار   -3

 ان األمن و الهدوء عل  خط وقف  طالق النار مع األردن و و اطول الخطوط و اخطر ا  ضم -4

توبيه ضردات قوية و مؤثرة للقوات األردنية التا كانت توفر الحماية للمقاومين العرب و تقد  الدع  و االسناد  -5

 الناري لعملياته  عل  خط وقف اطالق النار  

 تفعات الشرقية أل ميتها العسكرية و االقتاادية  و االستراتيبية   طماع اسرائيل داالستحواد عل  المر -6

الهدف األساسا و الخفا  و احتالل المرتفعات الشرقية من المملكة و األقتراب من العاامة لتحقيق احالمه  دتوسيع  -7

 حدود ا من النيل ال  الفرات  

  -: موقف الطرفين -3

ألوية مشاة و لواء مدرع و كتيبة دبابات مستقلة مع اسلحة  4ت مكونة من فرقة مشاة كان:  القوات المسلحة األردنية

   االسناد القياسي

 :   القوات االسرائيلية

 قوات ر س البسر   -1

خمس  -ه      35لواء مظليين/  -د           80لواء مشاة آلي / -ج       60لواء الدروع  / ب .          7لواء دروع/ أ .

   كتائب مدفعية

 قوات الهبو  الرئيس   -2

 و قد احتشدتا فا منطقة اريحا دانتىار اتما  عملية ر س البسر   فرقتين احدا ما مدرعة و األخرى آلية



 

  -: سير  حداث المعركة -4

 آدارعل  ثالث محاور  21دفعت القيادة العسكرية دقواتها فا  بو  مكثف اداح يو  :  محاور القتال

 العارضة   –مثلث ماري –محور بسر األمير محمد  -1

 طريق ناعور  –محور بسر الملك حسين  -2

 الشونة البنودية   –محور بسر الملك عدد هللا  -3

 داألضافة ال  محور رادع تضليلا و  و محور الغور الاافا لتشتيت بهد البيش األردنا   -4

  -:  انتهاء المعركة و نتائبها -5

حقيق األ داف التا شرع دهده العملية من  بلها و عل  بميع المقتردات و فشل العدو فا   ده العملية العسكرية فا ت - 

 المحاور  

 خسائر الطرفين -ب 

 

خسائر العدو  قواتنا الداسلة     

 86 شهيد   

 108 بريح   

 250 قتيل   

 450 بريح   

 األفراد

 52 آلية   

 13 ددادة و   39 آلية مختلفة    

 107 آلية    

38 ددادة,   21 ناقلة,   29  

لحة , سيارة مس 19 سيارة    

شحن   

اآلليات    

7 سقاط    --- طائرات مقاتلة   الطائرات    

 

 

 

 



 

 -: عوامل اإلنتصار األردني و فشل األسرائيلي -6

 اإليمان عنار فعال و اساسا للنار  -1

 ا مية االدارة لدى البيش العردا التا كانت متقنة و دات كفاءة عالية  -2

 ا مية االعداد المادي و المعنوي  -3

 ستخدا  الاحيح لألرض اال -4

 التعاون دين مختلف انوف األسلحة  -5

 وقوف الشعب مع قواته المسلحة  -6

 القيادة الهاشمية الحكيمة و سالمة اتخاد القرار  -7

 دفاعات البيش و تحايناته مدروسة  -8

 ل  ينبح العدو من تحقيق مفأباة نىرا لقدرة االستخدارات األردنية عل  بلب المعلومات الاحيحة  -9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 1973حرب تشرين : دور البيش األردنا فا  5الموضوع 

  73األ داف العامة لحرب تشرين األول  -1

 كانت حردا محدودة األ داف حسب كلمات الرئيس الماري السادق انور السادات هللا يحرقه

 -: التخطيط العا  للعمليات -2

الحرب دستتتتتتتدب المواقف الدولية و قدول الدول  تتمحور حول تحرير فلستتتتتتتطين لكن دعد 67كانت الخطط قدل حرب 

ثار العدوان فكان التخطيط العا  لحرب عا   لة ا ية لقرارات االم   المتحدة تحولت االستتتتتتتتراتيبية ال  ازا  73العرد

 كالتالا :

تقو  القوات الماتتتتتترية داقتحا  مددر لقناة الستتتتتتويس و تدمير خط دارليف و تستتتتتتتولا عل  رؤوس  -1

 البسور دعمق يترواح

 ك  و تدمير قوات العدو 10-15

تهاب  و تخترق القوات الستتورية المستتلحة دفاعات العدو فا البوالن و تدمر قواته و تاتتل ال  خط  -2

 دحيرة طدريا الشرقا نهر األردن و شاطئ 

لضتتترب نىرية األمن االستتترائيلا و تحريك القضتتتية  كانت محدودة 73*من خالل التحليل العستتتكري اتضتتتح ان حرب 

 سياسيا

 -: قوات الطرفين -3

) 5-5-3(    فرق مدرعة ثالث -3فرق آلية       خمس -2كتائب مشتتتتتتاة     خمس  -1 :  القوات الماتتتتتترية - 

 لتسهيل الحفى

 قوات ااعقة و مىليين فرقة -5دعض القوات المستقلة قطاع دورسعيد و فرقة األدرار الدرمائية  -4

–مدرعان  لواءان  لوية مستتتتقلةخمس  -3   مدرعتان فرقتان -2    فرق مشتتتاة ثالث -1:  القوات الستتتورية -ب

 الوية مشاةثالثة 

 3-2-5  بعض العناصر من القوات الخاصة سرايا الدفاع -4

 القوات االسرائيلية : -ج

 مىليانلواءان  -ج    لوية مشاة آليةثالثة ب .        لوية مدرعة 9.عل  الوابهة المارية :   .1

 مشاة لواءان -ج لوية مشاة آلا        ثالثة ب.      لوية دروع دعة ر عل  الوبهة السورية :  . .2

 لواء 16-13االحتياط : يتراوح دين  .3



 

 -د    مدرعتان عراقيتان فرقتان -ج     مدرعان  ردنيانلواءان  -ب       آلا مغردالواء  -أ:  قوات الدع  العردية -د

  قتال سعودية  مبموعة

 

  -: 1973تشرين األول  المشاركة األردنية فا حرب -4

حيث قامت الكويت و ليديا دوقف ارسال  73ساد التوتر عالقات األردن ددعض األقطار العردية قديل حرب عا   - 

دسدب المساعدات لألردن و قامت سوريا و العراق دأغالق الحدود مع األردن و قامت مار دقطع عالقتها مع األردن 

الملك الحسين التا يردط دين الضفتين و انفربت العالقات دين األردن و سوريا و  المشروع المملكة التا اعلن عنه باللة

   73مار دعد عقد مؤتمر الالح فا  يلول عا  

قا  دوضع قواته تحت دربة االستعداد القاوى كان  1973 تشرين االول 6دعد ان سمع األردن داندالع الحرب  -ب

 للتقد  نحو غرب النهر فا حال استعادة سيناء و البوالن عليها حماية سورية من بهة األردن واألستعداد 

 دت  ده األبراءات ال  مشاغلة قوات العدو فالبدهة األردنية من اخطر البدهات و  قردها و  دا االمر دفع  -ج

اسرائيل ال  األدقاء عل  بزء كدير من قواتها عل  الوابهة األمامية و دسدب تد ور األوضاع عل  البدهة السورية 

 مدرع ال  البدهة السورية   40حرك اللواء ت

دسدب الموقف السوري الحرج ارسل األردن قيادة الفرقة المدرعة مع مدفعيتها ال  البدهة السورية  استعدادا  -د

 لهبو  شامل معاكس لكن األمور تعطلت دسدب قدول سورية وقف اطالق النار 

  -: 1976تشرين الثانا  16  األسداب التا  دت ال  فشل  بو  القوات العردية يو -5

 ضيق الوقت المتوفر للتحضير للعمليات   -1

 ضعف التنسيق دين القوات العردية المهابمة   -2

 نقص عناار المشاة الالزمة للتمسك داألرض و تطهير ا   -3

 1:1.5ميل ميزان قوى الدروع لاالح العدو دنسدة  -4

 ألول مرة   استخدا  العدو ااروخ التو المضاد للدروع -5

  دسدب البسر البوي األمريكارار واول األمدادات و الدخائر ال  قوات العدو استم -6

  -: 1973ا مية المشاركة األردنية فا حرب  -6

 اشغال بزء من القوات االسرائيلية عل  طول  متداد البدهة األردنية   -1

 حرمان العدو من االلتفاف حول البناح األيسر للقوات السورية   -2



 

 ائيلية فا البوالن دمساعدة القوات العراقية و منعها من تطوير  بماتها  تثديت القوات االسر -3

 العمل العردا العسكري المشترك  -4

  -: نتائج  ده الحرب عل  األردن -7

 اعادة العالقات التا كانت مقطوعة مع الدول العردية   -1

 استئناف المساعدات العردية التا كانت موقوفة عن األردن   -2

كممثل للشعب الفلسطينا و تحريك القضية عل  المستوى دية دمنىمة التحرير الفلسطينية اعتراف الدول العر -3

  السياسا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 : دور القوات المسلحة فا عمليات حفى السال 6 الموضوع

 -: المقدمة -1 

 انغوال فا  1989لسال  فا اول مشاركة  ردنية فا قوات حفى ا -2     1955عا  لمنىمة األم  المتحدة  انض  األردن -1 

  1996و دقيت حت   1992 يوغسالفيا السادقة شاركت القوات فا مهمة األم  المتحدة لحفى السال  فا -3 

تتغير  نماط المشاركة األردنية لعمليات حفى السال  الدولية حسب نوع المهمة و  -: طديعة المشاركة األردنية -2

 ط التالية المشاركات األنما الوابدات و تأخد 

 

 ضداط قيادة القوة

 او ضداط القوة
 المراقدون العسكريون

قوات الترتيدات  

 االحتياطية
 قوات حفى السال  قوات حماية

تشارك القوات 

المسلحة دعدد من 

ضداطها فا مختلف 

المنااب القيادة فا  

 مها  حفى السال 

قائد قوات دولية , 

 قائد قاطع , رئيس 

 شعدة ضداط

ت المسلحة دعدد تشارك القوا

من ضداطها كمراقدين عسكريين 

 مها  حفى السال  الدولية فا 

 ا قوة تحت االندار و 

تحت العمل دامرة االم  

المتحدة عل  ان تنتشر 

 ضمن فترة مدتها من

يو  و يشارك  3-10 

 ضمن  ده القوة عدد من

 الوزارات  النقل , الاحة

, الداخلية , االتااالت 

  الخاربية , 

 

وة يت   ا ق

تشكيلها دحب  

فيال  و 

سرية لحماية 

 مواقع

 القيادات  و كدار 

 المسؤولين

تتألف من قوات 

منتخدة من مختلف 

 انوف القوات

المسلحة  ال ادا كانت 

وحدة متكاملة من احدى 

 الانوف  التالية

  وحدات
 آلية مشاة 

  وحدات
قوات  
 خااة

   مستشفيات

 عسكرية

 

 

 

 

 

 

 



 

   -: الوابدات و األدوار -3

الوابدات و األدوار األمنية   الوابدات و األدوار االنسانية   

 تطديق قرار مبلس األمن الدولا و المراقدة و السيطرة عل   -1 دناء و ترمي  دور العدادة -1 
 خط وقف اطالق النار 

ن األاليين  حماية قوافل المساعدات االنسانية و حماية السكا-2 تعلي  لغة القر ن الكري  للمسلمين -2 

 والمخيمات 

 تقدي  العناية الطدية لموىفا األم  المتحدة و السكان المحليين  -3  توزيع وبدات الطعا  لالبئين و المحتابين -3 

 التدريب الطدا لألطداء و الممرضين  -4  تقدي  الرعاية الاحية ضمن المناطق المسؤولة   -4

 األشراف عل  مراحل العملية األنتخادية عند ابراء ا  -5   توزيع المساعدات االنسانية لألطفال -5 

 ااالح الطرق و البسور و الكهرداء و الدينة التحتية  -6  ال والنساء من التحرش البنسافحماية االط -6 

اغاثة المنكودين من الكوارث و الحروب دواسطة سالح البو  و  -7

 مستشفيات  سيارات شحن القوات المسلحة او من خالل ارسال

فيضانات   -5ايران  -4ارمينيا  -3الداكستان  -2فلسطين  -1

  اييتا 

 تدريب البيش فا الدول المضيفة تدريب  ساسا -7 

 المشاركة فا نزع السالح من بهات غير مسموح لها دحمله  -8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  -: قوات حفى السال  داألرقا  -4

  ) دولة 38(لية  و خااة عدد الدول التا شاركت دها ضمن مها  دو -1

 10 العامل منها فا نفس الوقتوال  20عدد المستشفيات الميدانية و المحطات البراحية و العيادات الطدية األردنية -2

 مهمة   15عدد المها  التا شاركت دها دنفس الوقت  -3

 ضادط و فرد  ما دين 99,909 1989للمشاركين مند عا  المبموع الكلا  -4

 مليون مريض 4 مت معالبته  فا المستشفيات الميدانية  كثر منعدد المرض  التا ت -5

 المكتسدات األردنية من المشاركة فا عمليات حفى السال  الدولية  -5 

  ىهار األردن و القوات المسلحة عل  خريطة العال  البغرافية و العسكرية  -1

  دراز دور األردن عالميا كدولة محدة للسال   -2

 مل مع األزمات و الكوارث اكتساب الخدرة فا التعا -3

 اكتساب الخدرة فا التعامل مع األمراض النادرة  -4

 نيل األحترا  من الدول التا ساعدوا فيها  -5

 تحسين المستوى المادي لمنتسدا القوات المسلحة و رفد الخزينة دالعملة الاعدة -6

 خلق حوافز لمنتسا القوات المسلحة  -7

 اكتساب الخدرات العملياتية و االدارية  -8

 دكفاءة البندي األردنا ريف بيوش العال  تع -9

 

 

 

 

 

 



 

 دور القوات المسلحة فا التنمية الوطنية الشاملة : 7الموضوع 

 -: المقدمة -1 

تعتدر القوات المسلحة األردنية من اكدر مؤسسات القطاع العا  فا الدولة و كانت مند تأسيسها  ول  المؤسسات التا 

  البيش الدرع المتين للوطن للدود عن حم  الوطن و األمة و االستتتتتتتها  فا تأستتتتتتتيس الوطن ليدق وقع عل  عاتقها 

 تطور ا و رفعة  دنائها 

 -:   داف التنمية الوطنية -2 

عملية مستتتتتتتتمرة و متطورة تهدف ال  احداث تغيير فا بميع المباالت  و انماط األدارة و تحقيق  التنمية:  - 

 المتاحة  األستخدا  األمثل للموارد 

. زيادة الدخل القوما و عدالة توزيعه     2. رفع مستتتتتتتوى المعيشتتتتتتة للستتتتتتكان     1لتنمية الوطنية : ا داف ا -ب

 االنتابا و تنويعه  . التوسع فا الهيكل  3

. انشتتتتتتتاء و 6. زيادة كفاءة الخدمات المقدمة للمواطن  5. تقليل التفاوت فا الدخول و الثروات   4

 تحسين الدن   التحتية 

 -: ت المسلحة األردنية/البيش العردا فا التنمية الوطنيةدور القوا -3 

ت  فا شتتتتوفير قاعدة متينة من األمن و االستتتتقرار و المناخ المرن و المالئ  لتنفيد الستتتياستتتات التنموية  - 

 الموروث الثقافاو المباالت و حماية القي  

 المخاطر منها  لقد دنيت دراسات اثدتت ان معدالت التنمية المختلفة ستوابه العديد من -ب

. رفع دربتتة المختتاطرة امتتا  2. تدتتاطؤ عمليتتة االنتتتاج , اختالل فا الميزان التبتتاري     1 

 المستثمرين

. عد  ابتداب رؤوس اموال ال  4.  روب رؤوس االموال المحلية ال  الخارج             3 

 الدلد 

تناقص القيمة السياسية و األقتاادية  .6. الحاق الضرر دقطاع السياحة                            5 

 للدلد 

 . انخفاض القيمة النقدية و مستوى الدخل و ارتفاع الدطالة 7 

 

 



 

 -: مباالت مسا مة القوات المسلحة األردنية / البيش العردا فا التنمية الشاملة -4 

 لوطن فا السلك العسكري استيعاب و تشغيل لآلالف من  دناء ا -1:   . المسا مة فا تهيئة القوة الدشرية 

 التعلي  و التدريب المستمر لمنتسديها ضداطا و  فراد -2

 يسا   العسكريون دعد التقاعد فا مختلف المباالت الاناعية و الخدمية  -3

 انشاء الشركة الوطنية للتشغيل و التدريب -4

 المسا مة المتميزة فا قطاع التردية و التعلي  و مؤسسات التعلي  العالا -5

 لواسعة فا النىا  الاحا األردنا من خالل المستشفيات و المراكز المنتشرة فا الوطن المسا مة ا -6

تقدي  الدع  المادي و المعنوي و الرعاية االبتماعية لشرائح عديدة فا الوطن تشمل   سر الشهداء   -7

 و الماادين العسكريين و األسر المعوزة 

 الرعاية الدينية و الروحية للعاملين و المتقاعدين -8

 

تتوابد فا سالح  تحوي القوات المسلحة عل  اآلليات و المعدات الثقيلة و  -1:  المسا مة فا الدناء و التعمير -ب

فا الدي يض  دين كوادره اعدادا كديرة من المهندسين فقد سا مت القوات المسلحة مند انشاء ا  الهندسة الملكا

يع المياه و الكهرداء و الطاقة المتبددة اضافة ال  مشاريع تطويرية عديدة كالطرق و البسور و السدود و مشار

 المشاريع العمرانية و األنشائية  

 تسا   الشركات التادعة للقوات المسلحة فا انباز العديد من المشاريع االنشائية التادعة للبيش   -2

 رية       اال تما  دزراعة النداتات واألشبار فا الوحدات العسك -1:  خدمة الديئة و مكافحة التلوث -ج

 المسا مة فا  فتح الطرق الزراعية  و خطوط مكافحة النيران فا االماكن الحربية  -2 

 مكافحة افواج البراد  -3

 االنخراط مع مشروع ازالة األلغا  الوطنا     -4

 كيماوي و  شعاعا فا المياه االقليمية و عل  الحدود األردنية  مراقدة وضع التلوث الديئا  -5

 داتا و الثروة الحربية فا  ماكن الوحدات العسكرية  مراقدة الغطاء الن -6

 وضع التشريعات الالزمة لتنىي  التخلص من النفايات و المخلفات فا الوحدات و المؤسسات الطدية   -7



 

المسا مة فا السيطرة عل  حاالت التسرب الكيمياوي السا  فا المنشآت الاناعية و مراكز األدحاث  -8

 المختلفة  

 عل فا مشاريع التحريج الوطنا و مشاريع الحااد المائا  المسا مة دشكل فا -9

 تقدي  الخدمات الاحية و عمليات األخالء و االنقاد     -1 ادارة األزمات و حالة الطوارئ:  -د

   فا حاالت الىروف البوية الطارئةفتح الطرق و ازالة العوائق   -2

                                  ين لحين انقاد  للمحاارتقدي  المساعدات الغدائية و وسائل التدفئة و الوقود  -3

 السيطرة عل  عمليات اللبوء البماعا ال  المملكة   -4

اخالء و انقاد الرعايا األردنيين من اماكن الاراع و التوتر و عند تعرضه  لحوادث بماعية خارج  -5

 المملكة  

 فا حاالت التخريب و دمية مساعدة االبهزة األمنية للسيطرة عل  المؤسسات األقتاادية و الخ -6

 التفبير

  لالستعداد لحاالت الطوارئ و موابهتها المشاركة مع البهات المعنية فا وضع الخطط الالزمة -7

 حيث قامت دانشاء عدد من الشراكات النابحة مع القطاعيين العا  و الخاص دع  و تنمية االقتااد الوطنا:  - ـ  

 -: فا القوات المسلحة األردنية / البيش العردا األدوار التنموية لدعض المديريات -5 

 : تقو  دأالنشطة التالية :  مديرية التوبيه المعنوي  -  

 المحاضرات و عقد الندوات و اقامة المعارض العسكرية و تزويد ا دالوثائق و الاور  -1

 االتاال مع المؤسسات التعليمية و األندية الشدادية القامة المعارض الدائمة  -2

 ال مع قادة الفكر و الر ي من الكتاب و المفكرين و تقدي  المساعدات له االتا -3

ادامة االتاال مع البهات االعالمية دما فيها مؤسسة االداعة و التلفزيون و مع وكالة األنداء األردنية و الاحف  -4

 المحلية لتزود ا  داألخدار العسكرية 

 :مديرية افتاء القوات المسلحة األردنية  -ب

 رية االفتاء دتزويد وزارة االوقاف دعدد من األئمة و الخطداء  سدوعيا و  حسب الحابة تقو  مدي 

 مشاركة الوزارة داالحتفاالت الدينية و اعطاء المحاضرات 

 تستقدل المديرية االئمة من الوزارة لتأ يله  فا كلية األمير حسن للعلو  االسالمية 



 

 فة االسالمية التا تدرس فا وزارة التردية و  التعلي تشارك المديرية فا وضع منا ج التردية و الثقا 

 يقو  المرشدون داعطاء المحاضرات حول الفكر االسالما المعتدل 

 يشارك األئمة فا قوات حفى السال  و يشاركون فا مسادقات حفى القر ن الدولية  

 

 فا عقود الشراء دع  الاناعات المحلية و اعطاء ا األولوية -1:  المؤسسة االستهالكية العسكرية -ج

 تشغيل اعداد كديرة من الكفاءات و األيدي العاملة للحد من الدطالة  -2

 كدح بماح ارتفاع األسعار و االحتكار  -3

 دع  الشركات المحلية و مشاريع األعمال الاغيرة و المتوسطة  -4

 تسويق منتبات البمعيات الخيرية و النسائية  -5

 ناسدات الوطنية و الدينية تقدي  مساعدات عينية لألسر المحتابة فا الم -6

 :مديرية التردية و التعلي  و الثقافة العسكرية  -د

 تعلي  و رعاية  دناء و  سقاء الشهداء و  دناء العاملين و المتقاعدين فا  القوات المسلحة  -1

 تعلي  و رعاية  دناء الدادية فا تبمعاته  السكنية  -2

 القوات المسلحة من وزارة التردية والتعلي  ال   التوسع فا توابد المدارس العسكرية من خالل نقلها -3

 و األمية و تعلي  الكدارمحألشراف عل  التعلي  غير النىاما ا -4

 الخااة فا البامعات األردنية الرسمية و األشراف عل  تعلي  مادة العلو  العسكرية -5

 األشراف عل  المكرمة العسكرية السامية ألدناء العسكريين -6

 األقل حىا ء العشائر فا الدادية األردنية والملكية السامية ألدنااالشراف عل  المكرمة  -7

 مواكدة التطور الكما و النوعا عل  الاعيدين التردوي و التعليما  -8

 اادحت مديرية  2000تأسست /  1979 مؤسسة األسكان و األشغال العسكرية : - ـ  

 ة لمشاريع القوات المسلحة  عداد و تنفيد كافة الوثائق لعطاءات االشغال و الخدمات الفني -1

 ادارة العقود و االتفاقيات مع المقاولين و االشراف عل  تنفيد المشاريع االنشائية  -2

 التنفيد المداشر لألدنية و الطرق و الساحات و الميادين لكافة وحدات القوات المسلحة و ايانتها  -3



 

فئة و التكييف و الغازات تنفيد و تشتتتتتغيل و ادامة الكهرداء و المياه و الاتتتتترف الاتتتتتحا و التد -4

 الطدية  و كافة اعمال الدنية التحتيتة و مشاريع الطاقة الدديلة لوحدات و مستشفيات القوات المسلحة

 مساعدة األسر الفقيرة من خالل انشاء عدد من المساكن و عمل ايانة لها  -5

 تبهيز الدن  التحتية لمواقع المؤتمرات الدولية  -6

 معات األردنية دهدف اكساده  الخدرات العلمية تدريب عدد من طلدة البا-7 

تدريب المهندستتتتتين من األبهزة األمنية األخرى و الدوائر الحكومية عل  التقنيات الحديثة  -8

 دالتامي   و  سلوب تنفيد المشاريع ضمن اعل  المواافات العالمية 

 الت الطارئةتقدي  الدع  الفنا و ادامة التشغيل  و الايانة للشركات الوطنية فا الحا -9

 دع  مواقع المستشفيات  الميدانية فا الدول الشقيقة و الاديقة و تبهيز ا دالدن  التحتية  الالزمة  10

 

 :يسا   فا التنمية من خالل  1975ت  انشاؤه عا  :المركز البغرافا الملكا األردنا  -و 

 ادع لألم  المتحدة المركز االقليما لتدريس علو  و تكنولوبيا الفضاء لدول غرب آسيا الت -1

 توفير طائرات و كاميرات خااة دأعمال التاوير البوي -2

  GPS شدكة تسوية الدقيقة و شدكة الباددية والشدكة البيوديزية الحديثة ونقاط  ال -3

 الخرائط السياحية الحديثة للمملكة و العاامة عمان و داقا المدن  -4

ردن و العال  داللغة رسية و الفضائية داالضافة ال  اطلس األتقدي  الخرائط البدارية و التعليمية و األطالس المد -5

  2012العردية عا 

 رس  الخرائط المدرسية لوزارة التردية و التعلي    -6

 ترقي  خرائط األساس الطدوغرافية   -7

 تدريب طلدة البامعات فا التخااات دات الة دأعمال المركز   -8

 نيات األستشعار عن دعد ابراء الدحوث و الدراسات التطديقية داستخدا  تق -9

 المضا قدما دأنشاء نىا  متكامل للمعلومات البغرافية   -10

 



 

  -: معوقات التنمية الوطنية-6
 

معوقات سياسية   معوقات ابتماعية    المعوقات األقتاادية     

 التهديد الخاربا المستمر و 

االحتفاى دقوات مسلحة كديرة    

البهل و تدنا مستوى التعلي    مستوى دخل الفردانخفاض     

محدودية الماادر االقتاادية   ضعف األمن و األستقرار الحروب مع الدول المباورة

 للدولة

التداين االبتماعا دين طدقات  عد  توفر المناخ االقتاادي

 المبتمع

 سياسة اقتاادية غير واقعية

 انخفاض الدخل القوما  

 الدطالة المقنعةالدطالة و  

   

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 األردنية : دور المر ة فا القوات المسلحة 8الموضوع 

 -: المقدمة -1 

لقد قامت المر ة دأدوار متعددة  ثدتت من خاللها مسؤوليتها و قدرتها عل  العمل فا كافة مناحا الحياة حيث  - 

 منحتها المشاركة فا العمل  الثقة دالنفس االرتقاء دالمستوى االبتماعا 

 خالل مدارس التردية و التعلي  و الثقافة العسكرية ا  فا المبال العسكري من .دد ت المر ة  ول  مه1 -ب

و ت  تخريج  1962عا   كلية األميرة من  للتمريض . دقا عدد األناث متواضعا فا المبال العسكري حت  ت  تأسيس2

  مبندات 8 و كان عدد   1965من المرشحات عا  الفوج األول 

 -: لقوات المسلحةمباالت عمل المر ة فا ا -2 

فا مختلف المباالت  كضادطات مبنداتدد  تبنيد عدد من البامعيات  1973: فا عا   القيادة العامة - 

 المكتدية و تكنولوبيا المعلومات و العمل الاحفا و االداعا و الخدمات العامة  

و فا  مرشدةو علمة كم 1950: ددات المر ة العمل فا المدارس عا   مديرية التردية و التعلي  الثقافا -ب

  المهن االدارية

 و التصميم: توظيف المهندسات حيث يقمن بواجبات عدة مثل  مديرية مؤسسة االيكان و األشغال العسكرية -ج

 األشراف و تأهيل الشركات و مجال الحوسبة و التزويد 

و كدلك فا مبال األعمال  : العمل كطديدة  و ممرضة  و فا األشعة  او المختدرات الخدمات الطدية الملكية -د

المساندة كالتخطيط و المشتريات و التزويد والدحث و االستقااء و  عمال السكرتاريا و التأ يل و التدريب و المساندة 

 االبتماعية و الرعاية األسرية  

    ا  النسائيةسرية المه.3الكلية العسكرية المدنية    .2   الشرطة العسكرية. 1: مثل :  الوحدات الميدانية - ـ 

 . االتحاد الرياضا النسائا 6. قيادة القوة الدحرية الملكية    5   الحرس الملكا الخاص.4

 :   مباالت اخرى لعمل المر ة فا القوات المسلحة األردنية شده ميدانية -و

البو  ستتتالح. 4       كلية الدفاع الوطنا الملكية.3  مركز االدداع و التميز.2   القضتتتاء العستتتكري.1

  ة وواعىة دينيةشتتتدمراالفتاء العستتتكري .6.األمن العستتتكري و االستتتتخدارات العستتتكرية    5الملكا    

 مدردات فنا الكترونا القيادة و السيطرة -8.سالح التموين و النقل الملكا  7

 لتقو  دالوابدات التالية:   1955تأسست عا   -: مديرية شؤون المر ة العسكرية -3

 ن المر ة فا القوات المسلحة فا مختلف المباالت للعناية دشؤو - 

 المالئمة لعمل المر ة فا المبال العسكريدراسة و تطوير األساليب االدارية  -ب

 

 



 

 رفع التأ يل و تحسين نوعية األداء و تعزيز االنضداطية للمر ة العسكرية  -ج

لمنتسدات دكافة  شكاله الميدانية و تقدي  المشورة و الدراسات فيما يختص دشؤون المر ة العسكرية و التدريب ل -د

 العسكرية  

  فا الترفيع و التعيينالتركيز عل  تكافؤ الفرص  - ـ 

للتعرف عل  المها  و الوابدات و  ساليب تنفيد الزيارات لميادين عمل المر ة فا دعض البيوش الشقيقة و الاديقة  -و

   التدريب عند  ده البيوش

 ل   ده المشاركات فا  تتب -: المشاركات الخاربية -4

  الوابدات األنسانية الخاربية -2                      قوات حفى السال  -1

  مها  تدريدية للعناار النسائية فا بيوش دعض الدول  -4                     الدورات الخاربية -3

   -: ميادين و مها  بديدة -5

 ماور تلفزيونا  -ماور فوتوغرافا               د -ط                 جرسا  خرائ -مرشدة دينية               ب - 

  فنا  ندسات  اوت و اضاءة   -موسيق               ح -مراقب مديعات                ز -السيطرة البوية           و -ـ 

         الشرطة العسكرية -ط

  -: المنبزات -6

حة للمشاركة فا الكليات و المعا د األبندية كااللتحاق دكلية ساند رست فتح المبال لمنتسدات القوات المسل - 

 الدريطانية  

 اشراك الضادطات ددورة كلية القيادة و األركان الملكية و دورات كلية الحرب   -ب

 للوىائف األمنية الخااة   السرية النسائيةتشكيل  -ج

    المستشفيات الميدانيةو  قوات حفى السال مشاركة ضادطات و مبندات القوات المسلحة مع  -د

 عمل نىا  معلومات متكامل عن االناث العامالت فا القوات المسلحة   -ه

   ضمن دعث الحج العسكريةتخايص شواغر للعامالت فا القوات المسلحة  -و

 

 

  

 

 



 

: دور المؤسسة االقتاادية واالبتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاردين 9 الموضوع

 القدام 

 -: المقدمة -1

لرعاية شؤون المتقاعدين العسكريين و المؤسسة دائرة رسمية  1974انشئت المؤسسة دموبب قانون خاص عا  

ترتدط ددولة رئيس  الوزراء و المؤسسة عضو فا االتحاد العردا للمحاردين القدام  و ضحايا الحرب و عضو فا 

 االتحاد العالما للمحاردين القدام 

 -: األ داف العامة للمؤسسة -2

 تحسين األوضاع االقتاادية و االبتماعية للمتقاعدين العسكريين - 

استغالل و استثمار خدرات المتقاعدين العسكريين و تأ يل المتقاعدين فا كافة المباالت و خااة تكنولوبيا  -ب

 المعلومات

مالا لمشاريع و لتوفير الدع  العقد اتفاقيات مع وزارة التخطيط و التعاون الدولا و البهات المانحة االخرى  -ج

  سواق البمعيات  التعاونية

المسا مة فا غرس الروح الوطنية و تنمية الحس الوطنا لدى طالب المدارس من خالل درامج التدريب الوطنا  -د

 لطلدة المدارس

 خلق و توفير فرص عمل مناسدة للمتقاعدين فا كافة التخااات داخليا و خاربيا - ـ 

 كشركة مسا مة عامة للمتقاعدين تملك و ادارة مشاريع و الشركات -و

 استحداث الفروع و االدارات لتنفيد المشاريع و األ داف التنموية -ز

 -: التنىي  و االدارة -3

: ير سه رئيس الوزراء و يض  فا عضويته وزير الدفاع و المدير العا  و رئيس  يئة األركان  المبلس األعل  - 

 المشتركة و مدراء

الدفاع المدنا و مدير الدرك و ثالث شخايات مدنية من الخدراء فا األمن العا  و المخادرات و 

 االقتااد و االدارة العامة

 : ير سه المدير العا  للمؤسسة  ويض  فا عضويته األمناء العامون لوزارة المالية  المبلس التنفيدي -ب

كزي و خمسة من كدار الضداط والاناعة و التنميةاالبتماعية و األشغال و الزراعة و  حد نواب محافى الدنك المر

المتقاعدين و ضادط مالا من القيادة العامة و مختاان مدنيان من الخدراء فا ادارة و االقتااد و المحاسدة و 

 الهندسة

 



 

يت  االنتساب للمؤسسة اختياريا و لكافة الرتب من المتقاعدين من القوات   -: االنتساب و العضوية -5

 رىاألبهزة األمنية األخوالمسلحة 

 -: التعاون مع القوات المسلحة األردنية / البيش العردا -5

ترتدط المؤسسة ارتداطا وثيقا دالقوات المسلحة و األبهزة األمنية األخرى من خالل عضوية قادتها فا المبلس  - 

 األعل  للمؤسسة

عمل  ولت القوات المسلحة ا تماما و رعاية كديرة فا المؤسسة من خالل التعاون فا توفير فرص  -ب

لالستفادة من الخدرات األكادمية و التقنية للمتقاعدين فا شت  المباالت كمدردين و محاضرين فا معاد و مدارس 

 القوات المسلحة و كدلك فا بيوش الدول الشقيقة

اعطاء المؤسسة األولوية فا العقود و االتفاقيات المدرمة و تزويد األسواق التبارية للمؤسسة دالدضائع  -ج

 مؤسسة االستهالكية العسكريةعن طريق ال

 

  -: البمعيات التعاونية للمتقاعدين العسكريين -6

دالتنسيق و التعاون العا  مع وزارة التخطيط  2004ددات فكرة  نشاء اسواق تعاونية للمتقاعدين العسكريين عا   - 

 دين المتقاعدين العسكريين و خدمة المبتمعات المحلية و تفوير فرص عمل و تعزيز االنتابيةو التعاون الدولا  دفها 

 الحد من الفقر و الدطالة عل  مستوى المملكة  

موزعة عل  كافة المحافىات و دإدارة داتية من  بمعية 113دلغ عدد البمعيات التعاونية للمتقاعدين العسكريين  -ب

ألسواق التبارية و  عضائها المتقاعدين العسكريين و تحت مىلة مؤسسة المتقاعدين العسكريين و تدير عددا من ا

 المشاريع الاغيرة و منها ما يلا :  

مشاريع انشاءات  كماانع  -3مشاريع زراعية كتردية االغنا     -2    سوقا 45.االسواق التبارية و ديع التبزئة: 1

لوبيا مشاريع تكنو -5مشاريع خدمات عامة كانشاء و ادارة ااالت افراح و مناسدات و توفير لوازمها    -4الطوب   

 المعلومات كمختدرات الحاسوب 

 : تدير الشركات الكثير من الشركات التا تعمل فا عدة مباالت و من ا    ده المباالت -: المشاريع و الشركات -7

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 مشاركة القطاع  الخاص

 

 

 الخدمات العامة

 

 الاناعة التبارة

 

 

 الزراعـة

ارسة عدة نشاطات مم

مثل المقاوالت 

و التعاون التعهدات و

مع القطاع الخاص فا 

دعض األعمال التبارية 

كما تسا   المؤسسة 

فا عدة من الشركات 

 والسيما قطاع التعلي  

 حيث ت  انشاء

 

 كاديمية الدلقاء  

 االلكترونية

شركة الحج -1

 العمرةو

مشاريع -2

النقل العا  

 تكسا المطار

مشاريع -3

خدمات النقل 

واالنارة 

التزويد و

االداري 

وش للبي

الشقيقة عند 

اشتراكها 

دالتمارين مع 

 قواتنا

ن دائرة األم-4

الحماية و

لتقدي  خدمات 

الحراسة حيث 

يعمل دها 

 متقاعد 6000

تمويل و ديع السلع  -1

االستهالكية و 

 اتالكهردائيات و السيار

و األراضا و  بهزة 

لهواتف االحاسوب و

 دالتقسيط الميسر

 تبارة األسلحة -2

 

المبمع المهنا -1

لتانيع األثاث 

المعدنا و الخشدا و 

ديع المنتبات 

 داألقساط المريحة

شغل لايانة م-2

 تعدئة طفايات الحريقو

شركة المقاوالت  -3

 االنشاءاتو

ماانع زين  -4

 العايرللمياه و

 

. مزرعة  دقار 1

الدوابن فا و

 الخالدية

.مشاريع تردية 2

األسماك و النحل    

.مزرعة انتاج 3

الحمضيات فا 

قورة دمساحة الدا

 دونمات 110

ادارة  -4

معارة زيتون 

 و ديع منتباتها

 

 

 

 

 

 

 



 

 -: دور المؤسسة فا تنمية المبتمع المحلا -8

 توفير قروض لمنتسدا المؤسسة ددون فوائد -1

 رحالت عمرة كل عا  و رحلة حج تسيير رحلة حج للمسيحيين ال  الديار المقدسة فا ديت لح  3تسيير  -2

 ثانوية العامة دالمحافىات من  دناء المتقاعدين العسكريين تكري   وائل طلدة ال -3

 اال تما  دنوادي الضداط المتقاعدين -4

 اقامة االحتفاالت فا المناسدات الوطنية  -5

 انشاء اندوق التكافل االبتماعا  -6

 احة متالحد من ىا رة الدطالة فا افوف المتقاعدين العسكريين و  دنائه  و تشغيل الراغدين منه  فا الوىائف ال -7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 : مركز الملك عدد هللا الثانا للتامي  و التطوير 10الموضوع 

KADDB 

 -: المقدمة -1

ت  تأسيس مركز الملك عدد هللا الثانا للتامي  و التطوير كمؤسسة عسكرية /مدنية   1999آب  24فا 

المباالت التبارية و الدفاعية  مستقلة تعمل تحت مىلة  القوات المسلحة األردنية  لتوفير حلول مثل  فا

 لألردن دشكل خاص و منطقة الشرق األوسط دشكل عا  

 تامي  و تعديل و تطوير األنىمة الدفاعية و األمنية داستخدا  التكنولوبيا الحديثة لتلدية احتيابات المستخد   -: المهمة  -2

 -: األ داف -3 

نيين اليمان المركز دأن العنار الدشري المدرب و المؤسس  و توفير االمكانيات و القدرات المحلية من مهندسين و ف - 

 األساس للنباح

 توفير الحلول المثل  من األنىمة الدفاعية المتطورة لتلدية متطلدات القوات المسلحة األردنية و األبهزة األمنية  -ب

 تسويق و ترويج المنتبات و الحلول الفنية فا األسواق العالمية  -ج

 ارية مع الشركات  المؤسسات األبندية و االقليمية توطيد العالقات التب -د

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 -: التامي  و التطوير -4

 االمكانيات المشاريع الفنية

 اآلليات المدولدة و المبنزرة - 
 

اآلليات البوية و تعنا الطائرات  -ب
 الخفيفة و الطائرات

 المسيرةااللكترونيات و الرودوتات

 
مشاريع متخااة داألمن و  -ح

 الحماية

 

 

 . التامي  و التطوير1 الفحص و التقيي . 2

فحص األسلحة و  أ

الدخائر حسب المعايير 

العالمية ومتطلدات 

 المستخد 

 

فحص اآلليات  ب

حسب المواافات 

العالمية و متطلدات  

 المستخد 

 

التامي   - 
 الميكانيكا

رس  المبسمات   -ب

 الهندسية

تامي  الهياكل و   -ت

المبموعات 

 الميكانيكية

تامي  األنىمة   -ث

 لكترونيةاال

ابراء قياسات  -ج

عالية الدقة 

لالشكال الهندسية  

 المختلفة

تانيع النمادج  -ح
 األولية

تحليل قوى  -خ

التشديه االبهاد و 

 الديناميكا

 تامي  الدرمبيات -د

 

  



 

 -: (KADDB Investment Group) KIG  5- مبموعة كاددا األستثمارية 

لتعمل كدراع تباري لمركز الملك  2010عا  تأسست مبموعة  كاددا االستثمارية فا كانون الثانا من  - 

 عدد هللا الثانا للتامي  و التطوير  

تسع  المبموعة األستثمارية ال  تأسيس عالقات عالمية و إقليمية متخااة فا المباالت الدفاعية و *

 األمنية حيث يشمل نطاق العمل الدي تغطيه:  

 شركات الكترونيات   -1

 فيح و التبميع و الايانة تشكيل و معالبو المعادن و التا -2

 شركات الدخائر و األسلحة  -3

 تقو  المبموعة ددع  المستثمرين و دلك من خالل : -ب

 تقدي  خدمات تسويقية و قدرات دحثية و اناعية عالية البودة   -1 

 توفير األراضا و المنشآت المتخااة فا منطقة كاددا الاناعية   -2

 ور اإلبرائية و اللوبستية المسا مة فا ر س المال و تسهيل كافة األم -3

 

  -: الشركات التادعة للمركز -6

: منطقة اناعية حرة تتيح العمل الاناعا  KADDB Industrial Parkمنطقة كاددا الاناعية –  

  مليون متر مردع8 .3تدلغ مساحة المنطقة المنتج للمستثمرين دما يتو   مع سياسة االستثمار فا األردن , 

 تقو  الشركة دتنفيد األعمال التالية:   : JMSSتانيع و الخدمات األردنية لحلول ال -ب

  اآلليات الثفيلة و المتوسطة المدولدة و المبنزرةتانيع  -1

 عمل افر ول للمبموعات الرئيسية  و الفرعية كالمحركات و اناديق التروس  -2

 إعادة تانيع و تحديث اآلليات العسكرية القديمة و الخاربة من الخدمة   -3

 الهياكل المعدنية تانيع  -4

  



 

: تنتج الشركة آليات خفيفة مافحة لالستخدا  الخاص و لألغراض  JLVMالشركة األردنية لاناعة اآلليات الخفيفة -ج

  العسكرية مثل: 

 آليات الحماية المافحة   -1

 مركدات األمن الداخلا مثل بواد  -2

 مركدات الدوريات التكتيكية الطويلة و متوسطة المدى   -3

 سعاف  سيارات األ -4

   مركدات النىافة -5

تقو  الشركة دتامي  و تانيع  : NP Aerospace Jordan األول  لآللياف المركدة  -ج

مثل الخود المضادة للشىايا و الرااص و الستر الواقية من الرااص و دروع منتبات الحماية الشخاية 

  الشرطة و ددالت نزع االلغا  و افائح السيراميك و دطانية اخماد الحرائق

  األسلحة الخفيفة: تقو  الشركة دتبميع و تانيع JAWSاألردنية لتامي  األسلحة الخفيفة  - ـ 

 : تقو  الشركة دأعمال التالية : CLS JORDANسا  ل سا األردن  -و

 إعادة تانيع و تركيب قطع الماكينات الاناعية و األلواح الكهردائية و اإللكترونية  -1 

 خاخات , لوحات و اناديق تحك  و ماتورات كهرداءمحركات , مولدات , سلفات , د

 ة متانيع البدالت الكهردائية و القيا  دأعمال دناء العينات و تاممي  االنى -2

                  عيةبدارا للمعدات و األنىمة الدفا -ز

JADARA Equipment & defence SystemsC0 

(RBG 32 32ش  قادفات الاواريخ المضاد للدروع) االشركة دتانيع 

  

دإنتاج و تبميع : تقو  الشركة  JORAMMOالشركة األردنية لاناعة الدخائر و الخدمات المساندة   -ح

  و الثقيلة لتلدية متطلدات القوات المسلحة و األبهزة األمنية و تسويقها خاربيا الدخائر الخفيفة و المتوسطة

 Jordan AMCOالشركة األردنية المتقدمة لتشكيل المعدن  -ط

 المعادن داستخدا  ماكينات محوسدة  حديثة  تقو  الشركة دتشكيل و خراطة مختلف  نواع   -1

 تانيع مختلف قطع الغيار المطلودة لمختلف الاناعات   - 2

 



 

ة ت  إنشاء الشركة لتقدي   غدية با زة للقوات المسلح Arab Ready Meal الشركة العردية لألغدية البا زة –ي 

   االحة لمدة سنتين من تاريخ اإلنتاجوالمواافات العالمية  ضمن افضل 

  حداء الاحراء: تقو  الشركة دتانيع احدية خااة دات بودة عالية مثل JSBالشركة األردنية لتانيع األحدية الخااة  -ك

 و : تقو  الشركة دتقدي  خدمات األمن و الحماية للمؤسساتJoSecureالشركة األردنية الدولية للحماية  -ل

  الدوائر الحكومية و الخااة منها و العامة

: يعن  المعرض الدي يعرض  SOFEXمعرض و مؤتمر معدات العمليات الخااة سوفكس   - 

مرة كل عامين دإقامة المعارض العسكرية المتخااة والندوات الخااة دالعمليات والقوات الخااة 

  ووحدات مكافحة اإلر اب و األمن القوما والداخلا

  -: ات التي يقدمها المركز للقوات المسلحةالخدم -7

 يعتدر المركز المستشار الفنا للقوات المسلحة األردنية فا كافة األمور المتعلقة دالمشتريات الدفاعية  -1

التعاون مع القوات المسلحة األردنية فا مبال الدراسات الفنية المتعلقة داألسلحة و األنىمة الدفاعية من ابل تقييمها و  -2

 ها للخدمة  ادخال

 تعديل و تطوير اآلليات الخاربة من الخدمة و االستفادة منها  و تسويقها للدول األخرى و دأسعار مناسدة   -3

  -: المزايا و القدرات -8

 يتمتع المركز دا تما  و دع  باللة القائد األعل  للقوات المسلحة  -1

و المدنية عل  الثقة المتدادلة و الماالح  حة األردنية)( القوات المسلعالقة المركز مميزة مع شريكه و عميله الرئيس  -2

 المشتركة 

 تميز القوى العاملة فا المركز و التا يدير ا فريق مؤ ل دو خدرة عالية داإلنتابية العالية و القدرة عل  تطوير النفس  -3

 و اإلقليما  تحقيق المركز لسمعة دولية رفيعة المستوى مكنته من تسويق منتباته عل  الاعيدين المحلا -4

 

 

 

 

 

 



 

 الباب الثالث : تطوير األجهزة األمنيـة 

 : األمن العا  1وضوعالم

  -: المقدمة -1

 مع تشكيل  ول حكومة  ردنية دعد واول الملك المؤسس ال  عمان   1921تشكل بهاز األمن العا  فا  -1 - 

  ط,  مشاور األمن و االنضداتشكلت النواة االول  و ارتدطت دما يسم  آنداك  -2

  حكومة رشيد طليع االول  مشاور لألمن و األنضداط فاعلا خلقا الشرايري عين  -3

 ارتدطت دالبيش العردا من خالل مساعد قائد البيش لألمن العا  حيث كانت تتكون من ثالث اقسا  :   -4

  يارة  . القوة الخيالة                    ب. القوة الهبانة                       ج. القوة الس

 التا تددو فا مبملها وابدات  منية مثل:  ددعض الوابدات فا الدداية عهد لهده القوة القيا   -ب

حماية  من  -3و ممتلكاته       المحافىة عل  امواله   -2و حرياته        ايانة حقوق المواطنين  -1

 الداخلا و الخاربا الدولة 

 الضروري إحداث تطوير فا قوة األمن   اادح مندوحدة الضفتين عندما نودي :  1950

فال عن القوات  : 1958و ت  دمج قوة األمن دالقوات المسلحة دالعا  الدي يليه   قانون األمن ادر :  1956

 المسلحة لكا يتسن  له القيا  دوابداته  

  لغاية اآلن  القانون الدي يعمل ده و وت  تعديله :  1965       38قانون األمن العا  رق  ادر :  1960

  دبهاز المخادرات العامة  و ما يعرف اآلن ة ودإدارة مستقلالمداحث البنائية  فالت  *

  دبهاز الدفاع المدنا لتتطور و تادح بهازا منفاال يعرف اآلن وحدة األطفاء  فالت  *

 

  -: تنظيم مديرية األمن -2

  ة مستقلة دات شخاية اعتدارية مرتدطة دوزارة الداخلية  يئة نىاميمن قانون األمن العا  دأنها    -3المادة   تنص - 

  تنسيب الوزير و موافقة مبلس الوزراء يعين دإرادة ملكية سامية دناء عل   مديريتول  قيادة القوى وإدارتها  -ب

 الهيكل التنىيما لمديرية األمن العا  :   -ج

 

 *حفى دالترتيب                                                                 



 

 . المفتش العا    ب. مكتب المدير      ج. مكتب األمن الوقائا        د. مكتب المىال  وحقوق و يتدعه مداشرة:   مدير األمن العا . 1

 اإلنسان    ه. اإلدارة المالية    و. ديوان األمن العا  

 FMا الدولا لتدريب الشرطة      ب. إداعة  من  . المركز األردنو يتدع له ما يلا:   نائب األمن العا . 2

  مساعد مدير األمن العا  / قائد قوات الدادية الملكية  .3

 يتول  كل واحد منه  اإلشراف عل  مبموعة من الوحدات و اإلدارات ومنها :  ستة مساعدين  مدير األمن العا يساعد  .4

 مساعد  السير   -ارة و التخطيط          جالمساعد لإلد -المساعد للعمليات و التدريب          ب - 

 المساعد للدحث البنائا   -المساعد للقوى الدشرية                و -المساعد للشرطة القضائية           ه -د

 :  بميع قيادات األقالي  فا المملكة العا  لمدير األمن . يتدع 5

 ي  العاامة          ج. قيادة  من إقلي  العقدة   . قيادة  من إقلي  الوسط         ب. قيادة  من إقل

 د. قيادة  من إقلي  الشمال        ه. قيادة  من إقلي  البنوب  

  -: واجبات جهاز األمن العام -3
 وحماية األرواح و األعراض و األموال  المحافىة عل  النىا  و األمن  - 

 ل  مرتكديها و تقديمه  للعدالة  و العمل عل  اكتشافها و تعقدها و القدض عمنع البرائ   -ب

 و األوامر الرسمية المشروعة  األنىمة تنفيد القوانين و -ج

 , و التارف دها حسب احكا  القانون استال  اللقطات و األموال غير المطالب دها  -د

  إدارة السبون وحراسة السبناء -ه

 فا الطرق و األماكن العامة  اإلشراف عل  االبتماعات و المواكب العامة  -و

 عل  الطرق  مراقدة و تنىي  النقل  -ز

 تفرضها القوانين و التشريعات النافدة القيا  دأية وابدات اخرى  -ح

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  -: دور األمن العا  فا تنمية المبتمع المحلا -4

   القيا  دإبراءات الوقاية من خطر البريمة و الىوا ر التا تهدد المبتمع 

 التالا تخفيض كلفة البريمة المتمثلة فيما يخاص لإلنفاق للتادي لها  المسا مة فا تقليص معدالت البريمة و د 

   تخايص ما كان سينفق عل  البريمة و مالحقتها لدع  المشاريع اإلنتابية 

  إن عمل  بهزة الشرط فا الوسط االبتماعا و ارتداطها معه داالت قوية داالت قوية تبعله عل  دراية كاملة داحوال و ىروف

 معيشته  

 دي  االبهزة االمنية  مسحا تشخيايا للوسط االبتماعا دكل  مومه و مشكالته  تق 

  ان قيا  األبهزة األمنية دإقامة عالقة متوازنة مع المبتمع المحلا و التحقق من معاناته يقلص من معوقات التنمية و

 وبود فئات ال تؤمن دالتنمية و ليست مستعدة داإلسها  فا نباحه المتمثلة فا:  

 عالقات الحسنة التا يقيمها البهاز مع البمهور ستساعد عل  قيا  المواطنين فا دور   دخدمة المبتمع المحلا  ال 

   إن نباح  بهزة األمن فا إبراءاتها الرامية ال  تحقيق  من و سالمة المبتمع مقدمة  ساسية النطالق فعالياته األخرى 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 : المخادرات العامة 2 لموضوعا

  -: المقدمة -1

 إد ال توبد دولة فا العال  تخلو من بهاز المخادرات  واحد من المكونات الرئيسية للدول إن بهاز المخادرات  - 

  قدل العديد من المؤسسات و التىيمات مثل: إن العمل االستخداري ل  يعد مقتارا عل  الدول فقط دل  ادح يمارس من  -ب

 . التنىيمات اإلر ادية  4. المؤسسات اإلعالمية               3لشركات         . ا2. مراكز األدحاث              1

  1957تعود نشأة دائرة المخادرات للعا   -: نشأة دائرة المخادرات -2

ألبهزة االستخدارية لمها  او كانت تسند قدل تأسيس بهاز المخادرات ل  يكن  ي بهاز يختص فا ممارسة العمل االستخداري *  

 يمارسان الدور االستخداري:   مكتديندتأسيس  1957عا  قامت الحكومة األردنية فا  -من العا  و القوات المسلحة  األ

 و مهمته دالقوات المسلحة : ارتدط مكتب التحقيقات السياسية  - 

 . المحافىة عل   من القوات المسلحة من عمليات األختراق و التغلغل الحزدا 1

  خل افوف البيش  . معالبة  ي ثغرات دا2

 و مهمته :دمديرية األمن العا  ارتدطت دائرة المداحث العامة :  -ب

 . المحافىة عل  األمن الداخلا فا المملكة  1 

 . مكافحة التهريب  2

من دعض الدول التا حاولت زعزعة األمن ودث الفرقة دين المواطنين و دسدب تطور المملكة و تعرضها لألستهداف الخاربا * 

كان من الضروري تأسيس بهاز استخداري يمارس عمله داستخدا   فضل ا دعمليات التبسس و تخريب الفكري و المادي قيامه

 1964عا  - 24قانون دموبب المخادرات العامة فقد انشئ بهاز يحمل  س  الطرق 

ارتدطت مدائرة فا رئيس ودالبهاز البديد  مكتب التحقيقات السياسا ودائرة المداحث العامةدمج  24ت  دموبب قانون * 

 الوزراء و ير سه مدير يعين دأرادة ملكية سامية دناء عل  تنسيب مبلس الوزراء  

   -: الصفة القانونية للمخابرات العامة -3

ل  من . تقو  دائرة المخادرات دالمها  و العمليات االستخدارية فا سدي1و ا :  مها  الدائرة من قانون المخادرات  8حددت المادة  - 

 تقو  داألعمال التا يكلفها دها رئيس الوزراء درسالة خطية   .2المملكة  

 * تحمل  ده االعمال و المها  طادع السرية و عل  قوات األمن مساعدتها فا مهامها  

* فا نص قانون   من عداد القوات المسلحة األردنية و يسري عليها ما يسري عل  القوات المسلحةتعتدر دائرة المخادرات العامة  -ب

و معناه الا داير عل  المخادرات داير  6دالكتاب و رقمه القانون  119طويل مش مه  ما ضفته الا حاب يقراه موبود دافحة 

 ع البيش



 

 

  -: إلتزام المخابرات العامة بالدستور و القوانين ومواثيق حقوق اإلنسان -4

ولة األردنية و تمارس اختاااها ضمن  طار من الشرعية الدستورية و القانونية تستند المخادرات العامة فا عملها إل  ثوادت الد - 

و تسع  المخادرات إلنباز وابداتها و   دافها دالتوافق و اإلنسبا  مع كافة البهات و المؤسسات المعنية فا فا دلد ديمقراطا 

 معها وفقا للمالحة العامة  الممكلة و  ا ال تنافس اي من البهات فا الاالحيات دل تعمل دشكل تشاركا 

 الحكومة , القوات المسلحة األردنية , األبهزة األمنية األخرى   لكة والمؤسسات المعنية فا المم* 

 فا بميع معامالتها و إبراءاتها  إن دائرة المخادرات العامة داعتدار ا إحدى مؤسسات الدولة فها تعن  داحترا  حقوق اإلنسان  -ب

  -: رات العامةواجبات المخاب -5
و تقديمها إل  اانع القرار بمع المعلومات عن العدو و العدو المحتمل و عن  ية   داف حيوية ألمن المملكة األردنية الهاشمية  - 

 لمرابعتها عند اتخاد اي قرارات مهمة سواء كان عل  الاعيد الداخلا و الخاربا  

 هزة األمنية األخرى دمتادعة البواسيس و إحداط نشاطته  حيث تقو  الدائرة دالتعاون مع األبمكافحة التبسس ,  -ب

 المشتمل عل  كافة  نواع الحرب النفسية الرامية للمساس دالبدهة الداخلية  و محاولة إثارة الفتن  مقاومة التخريب الفكري  -ج

اطنين و المس دأمنه  و  من كعمليات التفبير و القتل و االغتيال و  ية اعمال من شأنها إر اب المومحاردة التخريب المادي  -د

 المؤسسات و الماالح األردنية  فا الداخل و الخارج 

 لمكافحة عمليات التهريب و اختراق الحدود و خااة تهريب األسلحة و المخادرات  التنسيق مع األبهزة االمنية االخرى  -ه

 دموبب  وامر خطية استنادا ألحكا  القانون  تنفيد تعليمات دولة رئيس الوزراء  -و

  عل  المستوى القوما تسا   دائرة المخادرات العامة دما من شائه حماية األمن القوما العردا وفاء لرسالة األردن  -ز

  -: دور الدائرة في حماية األمن الوطني من التدخل و اإلستهداف الخارجي -6

 

ن خالل بمع المعلومات دمختلف الوسائل , و تعمل كمرؤسسة  منية وطنية متشترك المخادرات العامة دمهمات داخلية و خاربية  - 

 المشروعة  

فا  ي دولة ودالمنىور األردنا فإن األمن  و يعتدر األمن الركيزة األساسية لالستقرار والنمو والتطور فا مختلف مباالت الحياة  -ب

 حاضنة التنمية  

مل قوته الداتية لحماية  رض الوطن و استقالل وعل  التعزيز عوايعتمد األمن الوطنا اعتمادا كديرا عل  منعة المبتمع األردنا  -ج

 إرادته , و ضمان  من الشعب األردنا و حريته , وتوفير مقومات الحياة الكريمة للمواطن 

الىروف االقتاادية ( الفقر و الدطالة  -2دالىروف السياسية ( فلسطين و سوريا و العراق)  -1تحدي اإلر اب يرتدط  اال  -د

 ة االبتماعية)  الشعور دانعدا  المكان

دشكل متواال من قدل الدور األردنا فا مكافحة األر اب دور وطنا ينطلق من حب  التهديدات التا يتعرض لها  مننا الوطنا  -ه

 قوى إر ادية متعددة تسع  لزعزعة حالة االستقرار واألمن الفريدة فا األردن  

, ومؤسسات الدولة المعنية والمبتمع المدنا عل  موابهة ثقافة ختلفة إن المخادرات العامة تعمل دالتعاون مع األبهزة األمنية الم -و

التكفير و التطرف والعنف و اإلر اب ودلك ضمن إستالاتيبية وطنية شاملة لتحقيق األمن الفكري فا المبتمع فا شت  النواحا 

 و المباالت  



 

  -: أسباب تشويه عمل المخابرات لدى الرأي العام -7
 لعا  فا غالب األحيان اورة د نية سلدية و مشو ة عن دائرة المخادرات العامة وبهود ا تال إل  حدتتشكل لدى الر ي ا

 التشكيك فا مدررات وبود ا تال إل  حد التشكيك فا مدررات وبود ا و تعود  سداب دلك فا المبمل إل  مايلا:  

للتعدير عن انبازاته و الدفاع  , إداعة او محطة تلفزيونالتا تحرمه من امتالك  ية وسيلة  احيفه طديعة عمل البهاز السرية ,  - 

 عن مواقفه  

فبزء منها عالقة مساءلة , قائمة عل  تطديق القانون فطديعة البهاز ليست خدماتية فا بميع طديعة عالقة المواطن دالدائرة ,  -ب

 دول العال   

خادرات دانه ربل خمر ومبون  يك كاتدينها  ونساء التا تاور ربل الممحتويات القاص و الروايات المختلفة و المسلسالت  -ج

 بيمس دوند 

تباه رعايا ا قد تبعل المواطن الدي ل  يسدقه  سلوب عمل دعض األبهزة االستخداراتية فا دعض الدول التا ال تؤمن دالديمقراطية  -د

 التعامل مع  و االحتكاك دالمخادرات العامة  

  خادرات دور التنىيمات السرية فا تشويه اورة الم -ه

   -: دور المواطن في الحفاظ على أمن الوطن -8
 يقع عل  عاتق المواطن المسؤولية األول  فا الحفاى عل  األمن و االستقرار و دلك من خالل :  

  تدليغ األبهزة االمنية حول  ي عمل  و نشاط يخل داالمن  و  ي نشاط يبلب الشك - 

, كالمواقع العسكرية و المنشآت االقتاادية الهامة إن إفشاء  ده ار دالده كتمان كل ما يراه  و يسمعه  و يعرفه من  سر -ب

    1971لسنة  50المعلومات بريمة يعاقب عليها قانون حماية  سرار الدولة رق  

 اشا مستحيل ياير فالعدو يهدف إلضعاف الروح المعنوية لألمة وردما الوحدة الوطنية    عد  إداعة الشائعة  و ترويبها -ج

 التطرف مهما كان مادره  رفض  -د

 عد  االنخراط او التعاون مع التنىيمات المحىورة   -ه

( يا كانوا) ألنه  قد يكونون ضداط كخادرات و يسعون الحدر من محاوالت التقرب المفابئ التا تت  من قدل  شخاص  بانب  -و

 للتبسس عل  دلدك 

 

 

 

 

 

 

 



 

 : قوات الدرك 3ضوع المو

 ركزوا دالمقدمة الا حاطيته دالغامق تىليل اب  سنوات *                                                         -: المقدمة -1

وكانت  1921مع والدة إمارة شرق األردن عا  وبدت قوات الدرك عل  يد االنتداب فا العشرينيات من القرن الماضا  - 

ارف النىر عن ستينيات القرن الماضا فا اكل األمن الداخلا  عيد دناء  ي, وحين  "شرطةمرادفة آنداك لكلمة"  دركتسمية تلك 

. اإلر اب 1و  ا : وتزايد التهديدات و التحديات االمنية  21فا مطلع القرن التركيز عل  بهاز األمن الداخلا وىل تعريف الدرك 

. 5. التمرد و العايان المدنا        4 . البريمة المنىمة           3. المىا رات و اعمال الشغب الااخدة  2دأشكاله المختلفة  

و دسدب  ده المعطيات و العبء الكدير عل   بهزة االمن فكان الدد . الكوارث الطديعية و االاطناعية 6الهبرة القسرية و النزوح  

 من توفير قوة امنية لها افة قانونية لمعالبة الموقف المحتمل ددون تدخل القوات المسلحة

كوحدة مستقلة بندا دتشكيل المديرية العامة لقوات الدرك  ادر باللة الملك توبيهاته السامية  2008/  1/ 17دتاريخ  -ب

ال  بنب مع بهاز األمن العا  و دقية األبهزة االمنية لتحقيق الرسالة االمنية المتمثلة دالمحافىة عل  االمن و النىا  وفرض  يدة 

و المسم   2008لسنة  34ادر قانون  10/7/2008فراد المبتمع و دتاريخ الدولة وتعزيز الشعور دالراحة العامة لكافة ا

 دقانون قوات الدرك

 -: تعريف المديرية العامة لقوات الدرك -2
تعرف المديرية العامة لقوات الدرك دانها "  يئة نىامية  منية دات شخاية اعتدارية وادغة عسكرية تقو  دوابدات  منية تأسست 

 و تتدع لوزارة الداخلية 2008 لسنة 34 قانون رق ية و دموبب دتوبيهات ملكية سام

 -: الهدف من تشكيل قوات الدرك -3

ضرورة العمل عل  توفير  قا  فا األردن :  2008لسنة  34الهدف من تشكيل قوات الدرك إستنادا ال  قانون الدرك رق  

 دربات األمان للمواطنين وإشاعة الطمأنينة دينه  وفق نهج إنسانا

 يبب االخد دهده األعتدارات لتحقيق الهدف من تشكيل قوات الدرك : -

 ومراعاة حقوق اإلنسانتحقيق العدالة والمساوة دين المواطنين  - 

 و  ن ال يتدخل البيش مداشرة فا عمليات األمن الداخلامساندة بهاز الشرطة فا وابدات األمن الداخلا -ب

 الحتواء األرمة االمنية التدرج فا استخدا  القوة القانونية -ج

تحقيق وظيفة الردع العام و الردع الخاص  -د

 للخارجين عن القوانين و األنظمة 

 -موقع و ارتباط قوات الدرك في اإلطارالوطني األردني : -4 

ه دما الحيت: دافته دستوريا ر سا للدولة و تناط ده سلطات األمة حيث يمارس ااألرتداط دباللة القائد االعل  للقوات المسلحة  - 

 الاادر عن السلطة التشريعية 2008عا  ل34الملكية عندما اادق عل  قانون قوات الدرك رق   يسم  اإلرادة

رتداط إداري يشمل مبموعة من التدادير و اإلبراءات اإلدارية و التا تتعلق دتعيين قائد الدرك و  و ااالرتداط دوزير الداخلية :  -ب

 الضداط و إبراء التنقالت



 

يرس  اإلستراتيبية العامة و يتول  قيادة و إدارة قوات الدرك لكا تؤدي وابدها داخل و داط دالمدير العا  لقوات الدرك : االرت -ج

 خارج الوطن وفقا للسياسات العلية للمملكة

السيطرة عل     المحافىون و ترتدط ده  قوات الدرك ارتداطا  منيا كسلطات إدارية فا حاالت االرتداط دالحكا  اإلداريين  :  -د

 1960لعا   167اعمال الشغب حيث يتلقون األمر دأستخدا  القوة دالقدر الكافا للسيطرة عل  الموقف كما ورد فا المادة 

إن بميع  فراد قوات الدرك يتمتعون دافة الضادطة العدلية و يعتدرون فا الوىيفة دشكل مستمر وتحت اإلرتداط دالنائب العا  :  -ه

قت و فا  ي مكان فا المملكة و تادر له  األوامر دموبب مدكرات اادرة عن النيادة العامة للمحافىة الطلب للعمل فا  ي و

 عل  النىا 

 -عناصر إستراتيجة قوات الدرك : -5

 ا ما تطمج المديرية للواول اليه ورؤية قوات الدرك  ا : " مؤسسة  منية متميزة عل  المستوى المحلا و :  visionالرؤية  - 

 و الدولا قادرة عل  المسا مة الفعالة فا تعزيز األمن و االستقرار " اإلقليما

رسالة قوات الدرك  ا : االضطالع وطن و المواطن لتحقيق الرؤية,  و ا تعدر عا إلتزا  المديرية تباه ال:  missionالرسالة  -ب

و داالعتماد عل  الموارد الدشرية و فاعل فا المحافىة عل  األمن و النىا  من خالل تطديق  فضل الممارسات  ددور  ساسا

 المعرفية المتميوة دما يوفر  عل  دربات األمن و االطمئنان لكل المواطنين "

 ا الرموز و المعانا و اإلتبا ات و المعتقدات التا تؤمن دها مرتدات قوات الدرك فا تنفيد وابداتها وتحك  : valuesالقي   -ج

                 العمل دروح الفريق الواحد    -3اإلنتماء و الوالء    -2حقوق اإلنسان      إحترا   -1: و القي   ا  عملها فا دلك

 التغيير -8التدريب المستمر     -7التكامل و التشارك      -6االحترافية والتخاص و التميز     -5 النزا ة و الشفافية -4

 النىا  و االنضداط و المعنويات العالية -11ة    الحنكة فا التعامل مع األزمات األمني -10التطوير      -9

 األ مية لنى  التقنية المعلوماتية فا خدمة الوابدات األمنية -13تقدي  المالحة العامة عل  المالحة الخااة    -12

 -واجبات قوات الدرك : -6

 الوابدات الداخلية : - 

 قيا  دإلقاء القدض عل  األشخاص فا الحاالت التا تستدعا دلكاتخاد بميع التدادير و اإلبراءات الالزمة دما فا دلك ال. 1 

 تأمين الحماية الالزمة للهيئات الددلوماسية و المؤسسات الرسمية العامة و المنشآت دات األ مية الخااة .2

داإلضافة إل  تمرد فا البون و االعتاامات و المشابرات دات السيطرة عل   عمال الشغب و المىا رات  .3

 شائريالطادع الع

 المهربانات و االحتفاالت وتوفير التغطية األمنية للدطوالت و اإلنشطة الرياضيةحماية وحراسة  .4

ألي وابدات او مها  تتطلدها التشريعات النافدة دات العالقة او تقدي  اإلسناد لالبهزة األمنية األخرى عند الحابة  .5

 تقتضيها الضرورة األمنية

 الوابدات الخاربية : -ب

 عل  شكل وحدات من ابل ضمان ديئةآمنة و مطمئنة فا حاالتوات الدرك كقوة عسكرية دولية فا  رض المهمة تعمل ق. 1 

 الاراع المسلح و يحك  عملها قانون النزاعات المسلحة و ميثاق حقوق اإلنسان ومواثيق األم  المتحدة و القوانين الدولية 



 

دع  الستتال  وتستتتبيب ألوامر مفوض الشتترطة الدولية و يت  نشتتر ا و لعمليات نعمل قوات الدرك كمراقدا الشتترطة دولية .2 

 استخدامها من ابل دناء قدرات الشرطة المحلية ويحك  عملها ميثاق حقوق اإلنسان و المواثيق و القوانين الدولية

بة عن عد  دهدف كسر الفبوة األمنية النات*سرايا شرطة مهيكلة   تعمل قوات الدرك كوحدات شرطة استقرار دولية  .3

 كفاءة  و انهيار الشرطة المحلية فا دلد الاراع , ويحك  عملها قانون النزاعات المسلحة وميثاق حقوق اإلنسان

 للقيا  دمها  تدريدية لدناء قدرات الشرطة  و الدرك فا الدول األخرى  تعمل قوات الدرك كفرق خااة لمها  دولية  .4

  -:دور قوات الدرك في مجال حقوق اإلنسان  -7
 

تؤمن دأ مية الحفاى إن المديرية العامة لقوات الدرك و كبهة رسمية إلنفاد القوانين التا تمس المواطنين و المقيمين داخل المملكة 

عهدا مفقد انشئت احترا  حقوق األنسان و اعتدرتها  ول القي  البو رية لدى مرتداتها تدنت قوات الدرك مسالة  إلنساناعل  حقوق 

عل  بميع المواضيع المتخااة فا حقوق االنسان مما ينعكس عل   داء ضداط و  فراد  خااا لتدريب بميع منتسديها كاديميا مت

قوات الدرك فا التعامل الحضاري و تطديق  فض ل الممارسات الشرطية و االمنية فا إطار يضمن توفير األمن و اون الحقوق 

 االنسانية  

  -: دور قوات الدرك في امن المالعب -8

 ب:  فقد قامت قوات الدرك تسا   قوات الدرك فا بعل مالدعنا اروحا حضارية يلمس فيها المواطن نعمة األمن و األمان 

  عقد ندوات مع المختاين و المهتمين فا الحركة الرياضية  - 

 ف دشغب المالعب  دهدف الحد من السلوكيات الخاطئة طاو ما يعرعقد لقاءات مع رؤساء االندية و االتحادات الرياضية  -ب

دحيث ت  إنشاء وحدة درك  من المالعب من ابل تحقيق استطاعت قوات الدرك إعادة األبواء الرياضية للمالعب األردنية  -ج

 امن كافة عناار  الرياضة  

والسيطرة عل  الشغب من خالل المحاضرين من تحرص قوات الدرك عل  عقد دورات متخااة فا امن المالعب  -د

 للشداب و االتحادات الرياضية والهيئات الخااة التا تعن  دالرياضة  المبلس األعل  

 من خالل :   تنمية األمن فا المبتمع -  -: دور قوات الدرك في تنمية المجتمع المحلي -9

 الوقاية من البريمة و تحقيق األمن المبتمعا   .1

ء و المتوفين ورعاية الماادين العسكريين و توزيع طرود  . اال تما  دأسر و دوي الشهداتوفير المساندة المبتمعية من خالل :  .2

 المكافآت و المساعدات المالية و إشراكه  فا دعثات الحج و العمرة  الخير عليه  و

 المبتمعية الدرك قوات التواال مع المتقاعدين و شموله  فا درامج و انشطة  .ب

ونية المرخاة و لمسبلة الوزارات التا تقو  درعاية األيتا  و التعاون مع منىمات و مؤسسات المبتمع المحلا الخيرية و التعا .ج

 دوي االحتيابات الخااة و الطلدة فا المناطق االقل حىا  

 

 تقدي  المساعدات و المساندة الطدية : -ب

 تعمل قوات الدرك عل  : مساعدة المواطنين فا األزمات و الكوارث الطديعية و الىروف البوية القا رة     



 

 حث و االنقاد و االخالء ال  المستشفيات  عمليات الد 

 توزيع المؤن ومعدات اإليواء و   

 التعاون و توفير المستلزمات و  األبهزة الطدية و  

 المشاركة دحمالت التدرع دالد    

 تحقيق التنمية الدشرية من خالل : -ج

    التوىيف 
   تدريب القوى الدشرية العاملة 
 دوي الخدرة الطويلة دعد إحالته  عل  التقاعد  ن ولسوق المحلا داألشخاص المدرديرفد ا 

  تدريب  بيال المستقدل تحقيقا لإلستراتيبة العليا فا بيل الشداب الواعا حيث يت  التعاون مع مديرية

التردية و التعلي  من خالل تدريب الكشافة المدرسية و الكليات و البامعات عن طريق إضافة مادة 

  ة العلو  العسكرية منهاج ماد كادمية عن قوات الدرك فا 

. توفير الحماية و الحراسة األمنية للماالح الوطنية و المنشآت االقتاادية   مها المنطقة 1 تحقيق التنمية األقتااية : -د

 ية  راالقتاادية الخااة فا العقدة و المدينة الاناعة فا الشمال و العديد من الشركات و ماانع األنتاج للمواد األقتاادية الضرو

. تشبيع االستثمار من خالل توفير مناخ امنا يساعد فا توفير ضمانات للمستثمرين مما ينعكس إيبادا 2

 عل  االقتااد الوطنا دشكل عا   

تشارك المديرية العامة لقوات الدرك مع مؤسسات الوطن األخرى فا التنمية السياسية الوطنية من  تحقيق التنمية السياسية : -ه

 خالل :  

 ة السفارات و الدعثات الددلوماسية و المنشآت الدولية  حراس .1

تحقيق االستقرار السياسا من خالل االلتزا  دمدادئ األمن الديمقراطا  .2

 فا ىل سيادة القانون و توفير مدادئ العدالة  

لمابستير و العالا سط و ااالشتراك فا درامج التعلي  البامعا المتو. اال تما  دالتعلي  و1من خالل :  تحقيق التنمية الثقافية -و

 الدكتوراه 

 المشاركة الثقافية فا المنتديات و المؤتمرات و االحتفاالت الوطنية و الزيارات الطالدية   .2

 الندية و المنتخدات الرياضية  وا التحاداتاة عل  مستوى اللبان االولمدية واألنشطة الشداديدع  الحركة الرياضية و .3

 دعية تتناول مختلف المواضيع األمنية و الوطنية و الثقافية داللغتين العردية و االنبليزية   ا مبلة رإادار مبلة الدرك و .4

 

 

 

 



 

 : الدفاع المدنا 4الموضوع 

  -: المقدمة -1

 كانت  عمال الدفاع المدنا من قدل مبموعات مدنية   -

 دالعاامة عمان  تشكل  ول مركز للدفاع المدنا :  1956 -

  المديرية العامة للدفاع المدنا و تشكلت دموبده  1959لسنة  12رق  المدنا ادر قانون الدفاع :  1959 -

 * كان يتدع آنداك لبهاز االمن العا  و  وكل له التعامل مع حوادث اإلطفاء و اإلنقاد وحاالت اإلسعاف الناتبة عنه  

   ادح الدفاع المدنا بهازا مستقال إداريا وفنيا :  1970 -

 ليلدا طموحات المديرية العامة للدفاع المدنا   18ع المدنا رق  ادر قانون الدفا:  1999 -

 دما ينسب  مع و التطور الدي تشهده المملكة   -: ينى  عمل المبلس األعل  للدفاع المدنا  -

 تطور مفا ي  التعامل مع الكوارث المختلفة   -

  -: إستراتيجية المديرية العامة للدفاع المدني -2

رئاسة الوزراء و وزارة تطوير القطاع العا  دالتعاون مع  2009تموز  13اتيبية للدفاع المدنا دتاريخ ت   طالق الخطة اإلستر

 تحقيق السالمة العامة و األمان و حماية  رواح المواطنين و  تنفيدا للمدادرات الملكية السامية و األ داف الوطنية الرامية ال :    .

 اون المقدرات الوطنية   .ب

 ت االقتاادية دتشاركية و تكاملية مع كافة مؤسسات الدولة و األبهزة األمنية  حماية المقوما .ج

تشبيع مشاركة القطاع الخاص دوعا و  دراك عميقين لمفهو  األمن الوطنا الشامل دأدعاده المختلفة من خالل تقدي   .د

  خدمات الدفاع المدنا دالمكان و الزمان المناسدين

  ( رواد فا الحماية المدنية و نمودج للدفاع المدنا الشامل  .1الرؤية :  - اإلستراتيبية  ا : 

. ما يميز بهاز بهاز الدفاع المدنا األردنا عن عغيره من األبهزة األمنية االخرى انه يقد  2

  ضمن وحدة اإلطفاء , اإلنقاد , اإلسعاف , التدريب و اإلشراف الوقائا  خدمات دفاع مدنا شاملة 

تقدي   ده الخدمات ضمن المعايير الدولية فا االستبادة للحوادث و السيطرة  ا:  رؤية  ده المديرية -

السريعة عل  نتائبها من خالل توفير  حدث ما توالت اليه التكنولوبيا من آليات ومعدات و تأ يل و 

  تدريب القوى الدشرية ضمن المعايير و االشتراطات الدولية الحديثة فا  دا المبال 

 حماية و إنقاد األرواح و الممتلكات دبا زية عالية لضمان  مان الوطن و المواطن   الرسالة : -ب

دلك عن طريق توفير البا زية المناسدة من قوى دشرية مدردة و مؤ لة و آليات ومعدات متطورة لتنفيد الوابب دأحترافية و  -

  داء مميز موبه لحماية و إنقاد األرواح و الممتلكات  

 



 

 

 كل سلوك يمارسه الفرد فا الدفاع المدنا يؤكد فيه اون كرامته و كرامة اآلخرين دون تفرقة  . اإلنسانية : 1و رية : القي  الب-ج

 كل سلوك حقيقا يمارسه الفرد عند القيا  دوابده ادتغاء مرضاة هللا و شعاره فا دلك اإليثار اإلنتماء :  .2

 ن الخيه اإلنسان و القيادة الهاشمية  كل سلوك يمارسه الفرد ينطلق من حب اإلنساالتضحية :  .3

 كل سلوك يلتز  ده الفرد دتعالي  الدين محافىا من خالله عل  المال العا  وحقوق األخرين  األمانه :  .4

 

 من خالل اإلنقاد و اإلسعاف و اإلطفاء  . تطوير نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين 1 األ داف اإلستراتيبية:  -د 

 من خالل درنامج الكوارث و الطوارئ  اد لحاالت الطوارئ رفع مستوى االستعد .2

 من خالل درنامج إدارة الموارد الدشرية تطوير اإلمكانيات الدشرية فا الدفاع المدنا  .3

 * الا فوق ا داف و الا تحت استراتيبية  

 و اللواز  من خالل درنامج الخدمات المساندة تلدية المتطلدات اإلدارية من المدانا  .4

 من خالل درنامج التميز المؤسسا  مدد  الريادة و التميز المؤسسا  ترسيخ .5

 من خالل درنامج اإلعال  و الثقافة المبتمعية  تعزيز الثقافة المبتمعية للسالمة الوقائية  .6

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 لتسهيل الحفظ حطيته بالجدول لحال   -: مهام و واجبات المديرية العامة للدفاع المدني -

 

 الوابدات الرئيسية مفالةالوابدات ال

 القيا  دعمليات اإلطفاء وحاالت اإلسعاف الناتبة عنها   .1

توفير وسائل و  دوات اإلندار من الغارات البوية و الكوارث  .2

 و تنىيمها و اإلشراف عليها  

 التحقق من  ن المالبئ العامة با زة لالستعمال   .3

الكشف عن المتفبرات و تحديد مناطق وبود ا و دعوة  .4

 وات األمن العا  إلغالق المنطقة  ق

 المسا مة فا الكشف عن  ي تسرب كيماوي  و إشعاعا   .5

التنسيب دالموافقة عل  إنشاء محطات محروقات ووكاالت  .6
  الغاز

وابدات العمليات اليومية المتمثلة دالتعامل مع  .1

 حوادث اإلطفاء و اإلنقاد و اإلسعاف  

ا وابدات إشرافية ورقادية وتقنية تتمثل ف .2

متطلدات الوقاية و الحماية الداتية لمختلف اإلشغاالت و 

 التدريب و التثقيف الوقائا  

مشاركة  بهزة الدولة و مؤسساتها فا موابهة  .3

 الكوارث والحاالت الطارئة دشت   نواعها  

  

 المسال  

تحديد التدادير الوقائية ووسائل الحماية الداتية لغايات منح  .7

ع المتبرات و االلعاب النارية رخص تانيع و تخزين و دي

 المواد الخطرة االخرى  

 تدريب الفرق التطوعية فا  عمال الدفاع المدنا   .8

تمثيل المملكة فا المنىمات و المؤتمرات الدولية و اإلقليمية  .9

 و المحلية الخااة دالدفاع المدنا 

. دراسة مخططات األدنية المتعددة الطوادق و األدنية  10

 ت التبارية و الاناعية و السياحية  دات االستعماال

. تنفيد وابدات الدفاع المدنا  قليميا و دوليا دتوبيه من 11

  البهات الحكومية المختاة

 

 

 

 

 

 



 

  -. ابرز أنجازات المديرية العامة للدفاع المدني :4

بميع  نحاء المملكة دطريقة تمكنها فا زيادة انتشار  قسا  ومراكز ومحطات الدفاع المدنا . 1: التطور فا البانب العملياتا  - 

 مناطق األختااص مما يتيح لها استبادة سريعة و مناسدة لمختلف  نواع الحوادث دالىروف العادية و الطارئمن السيطرة عل  

159* دلغ عدد مواقع الدفاع المدنا العملياتية  موقعا حت  عا    2015 فا مختلف المحافىات     

حيث انخفض معدل سا  و المراكز و المحطات دشكل  ساسا عل  معدل زمن االستبادة انعكس التوسع فا إنشاء األق .2

و تعمل الوزارة ال  تقليل وقت  2011دقيقة عا   9.2وال ال   2007دقيقة عا   12.5منوقت األستبادة 

 اء لحركة آليات اإلطفدقائق  9و لحركة سيارات اإلسعاف دقائق  7األستبادة للواول ال  مكان الحادث ب 

 و يعود حب  العمل الهائل و الزيادة فا عدد الحوادث ألسداب عديدة دقائق  3يتعامل الدفاع المدنا مع حادث كل  .3

 . زيادة عدد مراكز الدفاع المدنا       ب. اتساع الرقعة العمرانية افقيا و عاموديا              ج. تعدد اإلشغاالت         

 ه. ازدياد كثافة النقل عل  الطرق و. زيادة النمو السكانا     و. مبانية الخدمة     د. التطور الاناعا و التباري  

المواطنين و ت  التركيز عل  يددل الدفاع المدما بهودا كديرة فا مواكدة التطورات المتالحقة لحماية  رواح و ممتلكات  .4

 وحفاىا عل  تشبيع االستثمار  حماية الممتلكات الاناعية من  خطار الحريق ودلك أل ميتها االقتاادية

لغايات تأ يل و إعداد الكفاءات و القدرات فا كافة تخااات . المدينة التدريدية فا الموقر: 1: التطور فا البانب التدريدا  -ب

  مدنامركز تدريب الدفاع ال - كادمية األمير حسين دن عدد هللا الثانا للحماية المدنية     -تحنوي عل  : حيث الدفاع المدنا 
فريق الدحث و اإلنقاد  -كلية الدفاع المدنا     -األمانة العامة لإلتحاد الرياضا    -

داإلضافة إل  ميادين التدريدية -مركز تدريب السواقين     -درات  إدارة المخت-الدولا  

 المتخااة  فا مباالت اإلطفاء و اإلسعاف و اإلنقاد  

 ة المدنية:   كادمية األمير حسين دن عدد هللا للحماي .2

    . تعتدر  كاديمية االمير الحسين دن عدد هللا  األكاديمية األول  من نوعها فا منطقة الشرق األوسط و شمال 

  2009/2010الفال الدراسا األول من عا  فا ددء التدريس فيها  فريقيا 

فا ثالث تخااات :  دربة الدكالوريوس األكاديمية ارح علما متخاص فا علو  الدفاع المدنا يمنح  -ب  

  . اإلسعاف الطدا المتخاص3. إدارة الكوارث     2.  ندسة اإلطفاء و السالمة    1

ها ع* ت  اعتماد األكاديمية كمركز إقليما للحماية المدنية من قدل المنىمة الدولية للحماية المدنية و دلك دناء عل  مدكرة تفا   ت  توقي

  حيث تتمثل   داف المركز األقليما ب: اع المدنا و المنىمة دين مديرية الدف 4/3/2010دتاريخ 

 و الدراسة التا تعقد فا األكاديمية  إشراك كوادر  بهزة الحماية المدنية دالدورات التدريدية  .1

  تشبيع األدحاث و الدراسات و نشر ا دين دول المنىمة  .2

  تنىي  و عقد المؤتمرات و االبتماعات و حلقات المناقشة  .3

  الزيارات فا كافة  نشطة و تخااات الحماية المدنية  تدادل .4

  ان يكون المركز دمثادة مركز و دنك للمعلومات عن الحماية المدنية  .5



 

  -. التحديات و التطلعات المستقبلية :5

 

 التحديات التا توابه الدفاع المدنا التطلعات المستقدلية لتطوير عمل الدفاع المدنا

 ا دكرنا سادقاتقليل وقت االستبادة كم .1

السعا نحو االستثمار الفنا و األكاديما ألكاديمية األمير الحسين  .2

 دن عددهلل الثانا للحماية المدنية

تحتتديتتث و تطوير فريق الدحتتث و اإلنقتتاد التتدولا كمتتا و نوعتتا  .3

 تانيف ثقيلللواول ال  المستوى الدولا 

ادين ياستتكمال المربلة الثالثة للمدينة التدريدية و التا تشتمل الم .4

 المتخااة و المختدرات العلمية

  

  

 التكلفة المالية المتااعدة المترتدة عل  الدفاع المدنا  .1

االنتشار غير المدروس و غير المنى  للسكان و المدانا فا  .2

 المملكة  

زيادة األعداء المترتدة عل  الدفاع المدنا نتيبة االستثمار  .3

 المتسارع فا المملكة  

 دالمخاطر   عد  وبود دراسات خااه .4

عد  استبادة مؤسسات المبتمع المدنا ألنىمة السالمة  .5
 العامة  

  ضعف استبادة المواطنين لدرامج التثقيف الوقائا  .6

 

   -. دور الدفاع المدني في التنمية المحلية :6

و المكتسدات الوطنية و * إن الدفاع المدنا يسع  لتحقيق األ داف الوطنية المتمثلة فا المحافىة عل  األرواح و الممتلكات 

المسا مة فا المحافىة عل  الديئة و دناء القدرات المؤسسية للدفاع المدنا الشامل و المسا مة فا الحد من مخاطر حوادث الطرق 

  مما ينعكس  يبادا عل  المباالت التالية : 

 ءات الوقاية و الحماية الداتية  . حماية مقدرات الوطن و مكتسداته االقتاادية من خالل إبرا1المبال االقتاادي :  - 

 االستبادة السريعة لمختلف  نواع الحوادث مما يسه  دشكل واضح فا حماية االقتااد الوطنا   .2

 منة للقطاعات الاناعية والزراعية السياحية والخدماتية   توفير ديئة استثمارية  .3

خالل حماية  رواح المواطنين و ممتلكاته  من شت   . يسا   الدفاع فا تحقيق األمان االبتماعا من1المبال االبتماعا :  -ب

 ناألوقات حيث إن الشعور داألمان فا المبتمع ينعكس ايبادا عل  الروح المعنوية للمواطنياألخطار و فا كافة 

 

تقدي  الخدمات للمواطنين فا مختلف الىروف و التقليل من األثر النفسا الناب  عن  .2

 وية و االنتماء للوطن وزيادة الثقة فا األبهزة األمنية  الحوادث يسه  فا رفع الروح المعن

إن قيا  الدفاع المدنا دوابداته و مساندته لألبهزة األمنية االخرى يعزز من حماية و منعة و اسقرار البدهة المبال األمنا :  -ج

 آمنة   الداخلية و دالتالا تعزيز األمن الوطنا الدي يوفر فا النهاية ديئة اقتاادية و استثمارية

 

 



 

 الباب الرابع : المواطنة والتحديات

 المواطنة:  1الموضوع 

 :    مقدمة 

المواطنة  ا شعور داالنتماء و الوالء للوطن وللقيادة السياسية و  ا مادر إلشداع الحابات األساسية و حماية الدات من 

ا ويدرك البميع من خاللها   مية المساواة و المخاطر ولها   مية خااة النا تعد من الالة التا تردط الدولة دمواطنيه

 تعنا  يضا العضوية التامة لبميع اإلفراد فا المبتمع 

 مفهوم المواطنة :  

 ا عالقة  و التزا  دين طرفين , األول  والمواطن الدي يبب إن يقو  دالوابدات و الثانا  و الدولة التا يبب إن تحميه 

ت المختلفة إن الوعا دأ مية المواطنة و معرفة ما يتدع دلك من االلتزا  دالوابدات و و تضمن له حقوقه و تقد  له الخدما

المطالدة دالحقوق فا إطار ا الشرعا يبنب المبتمع مخاطر الفوض  و قد  دى غياب المواطنة فا معى  مبتمعات العال  

دية يمكن مالحىتها دسهولة من  برة إل  إحالل الهويات الفرعية و غياب روح االنتماء األمر الدي افرز ىوا ر سل

 للكفاءات و استنزاف المال العا  و تخريب الممتلكات العامة و غير ا 

 أهداف المواطنة :  

 دناء و تعزيز قي  االنتماء و الوالء لدى األفراد و البماعات  

 المساواة الكاملة دين إفراد المبتمع  

 المشاركة البماعية فا اناعة القرارات  

  مة فا تشكيل شخاية المواطنالمسا  

 دناء نىا  سياسا تعدي متنوع  

 العمل ضمن استقرار الدولة و المبتمع  

  

 األسس التي تقوم عليها المواطنة :  

 وبود دناء و نىا  تشريعا قوي وعادل  

 وضوح األ داف المشتركة للبميع و تقدل األخر  

 المساواة دين المواطنين فا الحقوق و الوابدات  

  

  

 متطلبات المواطنة :  

 دولة وطنية و نىا  سياسا  

 نىا  ديمقراطا  

 نىا  قانونا  

 نىا  ابتماعا  

 احترا  لنىا  الدولة  

  



 

 قيم المواطنة :  

 و تتمثل فا العديد من الحقوق مثل حق التعلي  و العمل و البنسية المساواة :  

 نية و حرية التنقل داخل الوطن و حق المناقشة دحرية: و تدرز فا حرية االعتقاد و ممارسة الشعائر الدي الحرية  

 و تتمثل فا الحق االنتخادا و تنىي  حمالت الضغط السلما و ممارسة االحتباج السلما  المشاركة : 

  و تتضح فا  داء الوابدات مثل دفع الضرائب وتأدية الخدمة العسكرية تحمل المسؤولية :  

 المواطنة  حقوق و واجبات  

 واطنة : ـحقوق الم أ

: و تتمثل الحقوق المدنية في حق كل مواطن في العمل و الحياة الكريمة و الملكية الحقوق المدنية و الحقوق السياسية  

الخاصة و حرية التنقل و حماية الخصوصية و تتمثل الحقوق السياسية بالمساواة و حرية الفكر و حق االنتخابات و 

 امة و الحق في العضوية باألحزاب و تشكيل النقابات و االنتساب إليها . الترشح و الحق في تقلد الوظائف الع

  

: تتمثل الحقوق االقتصادية بالحق في العمل و الحقوق االجتماعية في حد الحقوق االقتصادية و االجتماعية و الثقافية  

ية في التعليم و ممارسة الثقافة و ادني من الرخاء االجتماعي و الرعاية الصحية و العالج و المسكن و الحقوق الثقاف

 الفنون .  

 ـ واجبات المواطن :   ب

تتمثل بدفع الضرائب للدولة و احترام القوانين و الدفاع عن الدولة و العمل على تنميتها و احترام الدستور و  

ات اللتزام بالواجبالمحافظة على ممتلكاتها و أداء الخدمة اإللزامية كالخدمة العسكرية و الحفاظ على البيئة و ا

  الدينية و االجتماعية .

  االنتماء الوطني : 

حب المواطن لوطنه و انتمائه له و الشعور بمشكالته و اإلسهام االيجابي للتعاون و المشاركة الفاعلة في األنشطة و 

طن , فاالنتماء اإلعمال التي تستهدف في رقي الوطن من خالل التزود بالمعارف النظرية و العلمية عن منجزات الو

 الوطني هو : 

   وراثي يولد مع الفرد من خالل ارتباطه بوالديه وباألرض التي ولد فيها 

   مكتسب ينمو من خالل مؤسسات المجتمع المتمثلة بالمدرسة واألسرة واإلعالم و اإلقران 

 ختلفة يمكن تحديدها شحنة وجدانية كامنة بداخل الفرد تظهر في المواقف ذات العالقة بالوضع على مستويات م

 بمجموعة من الممارسات الصادرة عن الفرد و تكون معبرة عن موقف الفرد و رؤيته تجاه ما يحدث 

   محور االرتكاز الستيعاب الماضي و االنطالق نحو المستقبل 

  األمن و االستقرار و هذا ال يأتي إال بالشعور باالنتماء و الحب للوطن  



 

 

 تعزيز قيم المواطنة   

يم المواطنة ال يمكن غرسها في نفوس أبناء الوطن من خالل المناهج الدراسية فقط و إنما تأتي بالفطرة ق-أ

 و يتم تعزيزها من خالل ما يلي : 

 دارك القيادات دكافة مستوياتها و مسؤوليتها ان المواطنة  ا بزء من المؤسسات و يت  من خاللها غرس قي  و ا

  سلوكيات المواطنة الفاعلة

 مل عل  دناء نىا  قي  االحة تقو  عل  دلورة المواطنة من ابل تحقيق األ داف اإلستراتيبية و ترسيخ قي  الع

  التعاون و المشاركة

 التقليد واكتساب العادات دالمحاكاة و التعود تفعيل دور التعلي  دالقدوة  و التعلي  االبتماعا  

 ين و نشر انتاباته  الكترونيا و االحتفاء ددلك دمشاركة إقامة المسادقات الثقافية عن الوطن و تشبيع المددع

  المدارس األخرى و األسر

  تفعيل مفهو  المشاركة المبتمعية من خالل دعوة اإلفراد و إتاحة الفرص له  للمشاركة فا فعاليات المؤسسات

  التعليمية مما يسه  فا تعزيز قي  المواطنة عل  مستوى المبتمع

 لممتلكات العامة و المحافىة عليهاتعزيز ثقافة احترا  ا  

   تنمية ثقافة التعايش و توسيع مفهو  المواطنة ليكون  كثر شمولية من حدود البغرافيا و السياسة وان يقو  عل

  مدد  احترا  اإلنسان

ترسيخ قيم المواطنة وقف معطيات تتركز على الوسطية واالعتدال و النقد البناء و التسامح و الصدق في  - ب

 عاملة و االنتماء للوطن و القيادة و االهتمام باآلخرين و مراعاة حاجاتهم و ظروفهم الم

تنمية التوافق في المجتمع للعمل بروح الفريق الواحد الذي يعمل من اجل الوطن و للوصول الى المواطنة  - ج

 الفاعلة يجب العمل على ما يأتي : 

 ي االهتمام باإلبداعات و الخبراتتنقية العقل و توجيهه لألفكار الجديدة التي تراع  

 تهيئة مواطن لديه القدرة على اإلنتاج و االنجاز للوطن و التفاعل مع المتطلبات المستقبلية  

 العمل بإخالص لحماية الوطن سياسيا و اقتصاديا و اجتماعيا و تنمويا و إداريا ضمن برامج و خطط واضحة  

 سسة من اجل مصلحة المواطن و تعميق االنتماء و الوالء في بناء تقديم أفضل الخدمات و تطوير األداء لكل مؤ

  الوطن

  طرح جميع الشكوك التي تريد النيل من االنجازات الوطنية و تقف في طريق اإلبداع و خاصة في قطاع الشباب

  الذين يجب تنمية حب الوطن لديهم و العمل من اجله

 

 

 

 



 

 

 الهوية الوطنية األردنية :  2الموضوع 

 قدمة:م-1

  إن الهوية الوطنية ركيزة  ساسية فا الحياة األردنية وعل  مختلف الاعّد السياسية واالبتماعية واالقتاادية

  والعسكرية وغير ا ...

  لقد تشكلت الهوية الوطنية األردنية فا ضوء تفاعل العوامل الداخلية والخاربية , وضمن مراحل تاريخية

  وثقافية 

 ثقافية األردنية دشكل واضح , لكن الهوية الوطنية السياسية تباددتها تيارات واتبا ات تدرز الهوية الوطنية ال

  متعددة دفعل عوامل ومؤثرات وتفاعالت سادت عل  الساحة العردية دعانة واألردنية خااة .

يخية والىروف التا لقد كان لألردن دور تاريخا فاعل وريادي فا العال  العردا فرضته المواقف الهاشمية واإلحداث التار

 مرت دها المنطقة

 

 

 

 

 العوامل المؤثرة في مستقبل الهوية الوطنية األردنية :  

 عالقة األردن وقيادته الهاشمية دالثورة العردية الكدرى , وتمسك الشعب األردنا وقياداته دمدادئ  ده الثورة  

  طديعة الموقع البغرافا األردنا الدي يمثل القلب فا منطقة  سيا  

  احتضان األردن عدر تاريخه الطويل لكافة  حرار العرب ولموبات الهبرة المتعاقدة  

 العالقة الخااة والمميزة التا تشكلت دين األردن وفلسطين فا مبادة التحديات  

  وبود األردن عل   طول خط موابهة مع إسرائيل  

 ين التطوير السياسا والعسكري فا منطقة الشرق األوسط ودخااة فا فلسط  

 التوبة نحو الديمقراطية فا األردن  

  

 



 

 

 متطلبات تعزيز الهوية الوطنية األردنية :  

  فه  وإدراك   مية العمل البغرافا األردنا وارتداطه دالوحدات البغرافية المحيطة   مية العمل االقتاادي والسعا

  لبلب االستثمار داخل األردن 

 التطورات فا المناطق المباورة  تأكيد مفا ي  األمن الوطنا األردنا فا ىل  

  دفع الديمقراطية فا األردن إل  األما  وتكاتف البهود إلنضاج التبردة الديمقراطية فا األردن  

  ... السعا لتحقيق   داف التنمية الشاملة فا المباالت السياسية واالقتاادية  

 

 الدور التاريخي لألردن وأثرة على الهوية الوطنية األردنية :  

  الدور األردنا فا حياة األمة العردية ليس طارئا  و بديدا وإنما  و دور تاريخا ريادي يستند إل  الثورة العردية

  الكدرى

  انطالقا من المدادئ األردنية الهاشمية والرسالة التاريخية ارتدط األردن دقضايا األمة العردية وفا مقدمتها القضية

نا نحافى عل   اغر قرية فا فلسطين حفاىنا عل  ديت هللا الحرا  ونريق فا الفلسطينية . قال الشريف الحسين إن

 سديل دلك  خر نقطة من دمائنا 

  ارتدط األردن دالقضية الفلسطينية وكانت عامال مؤثرا عل  السياسة األردنية الداخلية والخاربية , فها ل  تكن

  رت اإلستراتيبيات األردنية تبا ها فيما يلا :قضية شعب فلسطين فحسب , دل قضية األردن األول  , وقد تدلو

 

  رفض الحلول البزئية والمنفردة 

  " رفض موضوع الخيار األردنا " المفاوضة نيادة عن فلسطينيين " ورفض مقولة "الوطن الدديل 

   دع  امود األ ل فا الضفة العردية , والتمسك دعرودة القدس واعتدار ا محور السال

 وبو ره  

 ردن دمنىمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعا ووحيد للشعب اعتراف األ

 الفلسطينا  

  تقدي  المىلة للوفد الفلسطينا لتمكينه من المشاركة فا المفاوضات

 السليمة  

   تمسك األردن دتنفيد خارطة الطريق التا تعهدت دقيا  دولة فلسطينية عل  التراب الوطنا الفلسطينا 

 تعرض لها المنطقة العردية فا  دا الىرف الحرج تتطلب  ن يكون األردن قويا إن طديعة التهديدات التا ي

 ومساندا للشعب الفلسطينا فا معركته للحاول عل  حقوقه التاريخية . 

  . األردن  و عمق فلسطين وقاعدة القوة للشعب الفلسطينا 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 الوحدة الوطنية واثرها على الهوية األردنية .  

 

 لسياسية واالقتصادية أو الكوارث الطبيعي المحك الذي يختبر التماسك تشكل األزمات ا

 االجتماعي والوحدة الوطنية ألي بلد  

  ي ليست شعارات بل هي شعور االنتماء والوالء من
إن قضايا الوحدة الوطنية واالندماج الوطن 

 الفرد . 

 ي وحدات اج
 
ي القدرة عىل دمج العنارص السكانية ف

تماعية منسجمة , أن الوحدة الوطنية تعن 

 الوحدة الوطنية يمكن انجازها من خالل العمل السياسي واالجتماعي واالقتصادي المستمر . 

  ي تعزز الوحدة الوطنية هو توفبر الظروف المناسبة ألفراد المجتمع
إن من أهم العوامل الن 

  لالنتقال ضمن السلم االجتماعي 

 

 ركائز اللوحة الوطنية .  
o ربة عالية من الكفاءة وحسن األداء بهاز إداري عل  د 

o   استناد مؤسسات ال  معايير الكفاءة والنزا ة والوالء للوطن 

o المؤسسات العسكرية األردنية  تحقيق االندماج االبتماعا دين المؤسسات االبتماعية  من األمثلة 

o المسلحة األردنية  وبود نخب ابتماعية متميزة  مها األول دناء الوطن , والنخدة العسكرية فا القوات

 تترب   دا التميز إل  واقع 

o  توفر عوامل الديمقراطية السياسية واالبتماعية واالقتاادية وتعتدر التعددية بو ر العملية الديمقراطية 

o تركيدة  سرية متماسكة حيث  ن األسرة  ا المؤسسة األول  التا تت  فيها تردية الفرد التردية الوطنية و

 السليمة

o قوية وفاعلة دات إحساس وطنا اادق تخلق الروح الوطنية من خالل واولها السريع  بهزة إعال  

 للمبتمع والتأثير فا اتبا اته وقراراته  

o   عالقات متينة وايبادية وتعاون مثمر دين السلطات الثالث التنفيدية والتشريعية والقضائية فا النىا

 السياسا األردنا 

 

 ي الهوية الوطنية . تطور الحياة السياسية واثره ف 

كانت التوبهات مند تأسيس إمارة شرق األردن  ن تكون الدولة دستورية درلمانية وديمقراطية و حيث ت  - 

 :  توفير ديئة مالئمة للعمل السياسا مند الددايات ومرت دعدة مراحل كما يلا

   1928وضع القانون األساسا عا 

   1946 يار  25دعد استقالل األردن  1947وضع دستور عا 

   الدي اعتدر دستورا متطورا وحديثا دكل المقاييس 1952وضع دستور األردنا المعمول ده حاليا عا 

   1988الميثاق الوطنا فا عا 

  األوراق النقاشيه  التا نشر ا باللته لتحفيز الحوار الوطنا حول مسيرة اإلاالح وعملية التحول

 الديمقراطا  

 

 

 



 

 

 :  فا األردن  ةتطوير الحياة التشريعي-ب
 

  : 1942إل  المبلس الخامس فا عا   1929المبلس التشريعا األول عا   المبالس التشريعية 

  مبلس النواب السادس حيث نص الدستور عل  تشكيل مبلس ت  إنشاء مبلس األمة األول  1947فا عا

 س التشريعا لنواب ددال من المبلاألمة يتألف من النواب واألعيان وإطلق علية اس  مبلس ا

  وضعت الدولة قانون األحزاب للتنىي  ومن ابل اقل الشخاية الوطنية

 السياسية . 

  ىمات ومن ع ( المبلس التشريعية والنيادية الدستور والقانون ) والتشري  دى  التطور فا محاول القضاء

 ردنية المسا مة فا اقل الهوية الوطنية األالمبتمع المدنا  األحزاب والنقادات وغير ا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 فلسفة الهاشميين فا إدارة الدولة : 3الموضوع 

  هالدرس كله حكي حاولت الخص المهم*                                                                      مقدمة :-1

 بد الندا محمد ال   تنتسب إل   اش   يرتدط تاريخ األردن الحديث داألسرة الهاشمية التا  سست الدولة األردنية و

 -هللا عليه و سل  من قديلة قريش فا مكة المكرمة و ينحدر الهاشميون من نسل فاطمة الز راء ادنة الندا محمد 

و تنحدر القيادة الهاشمية من اإلشراف الدين يعودون دبدور   إل  قرون عديدة و قد كانوا  -ال  هللا عليه و سل  

   لمقدسة ا ناة قلب البزيرة العردية و حماية األماكن شراف الحباز د

 الحكم الهاشمي : -2

ذات اإلرث الحضاري و التاريخي الكبيرين فهي اعرق بيوت  الهاشميةتتمثل القيادة الوطنية األردنية بالعائلة 

م ,  1211برى عام العرب قبل اإلسالم و بعده و قد تمتعت هذه القيادة بدعم شعبي كبير منذ الثورة العربية الك

 و ذلك للمقومات

  الشرعية التاريخية  

الهاشميون سادة العرب قدل اإلسال  و دعده و قدموا كثيرا من الشخايات ألدناء قومه  و قد  عطا    دا األمر إحساسا  

  تاريخيا فا المحافىة عل  منبزات إدائه  تباه األمة العردية و اإلسالمية

  الشرعية الدينية  

شميين    إل ديت الرسول محمد ال  هللا و عليه و سل  و قد اكسده  دلك شرعية دينية و شعدية ددافع إن الها

  الدين و العقيدة 

  الشرعية الشعبية  

فا مطلع القرن الماضا و تأييد و  لقادة الثورة العردية الكدرى ضد  االتحاديين األتراك نتبت عن التأييد الشعدا       

  ء األردن للقتال مع رباالت الثورة العردية الكدرىانضما  معى   دنا

  

  فلسفة القيادة الهاشمية األردنية في إدارة الدولة :-3

فلسفة الهاشميين تستمد  فكار ا من الدين اإلسالما الحنيف و من األمة العردية تاريخا و موقعا و ثقافة , فنبد ان العقل و 

سال  و العرب و الدعوة للوحدة قاسمه  المشترك عل  مر العاور و فلسفة الحك  الفكر و االنتماء و التضحية من ابل اإل

مستمدة من مدادئ الثورة العردية الكدرى و  دا المشروع النهضوي المتكامل الدي يحتر  الفوارق و يحرص عل  البوامع 

ة الدستورية و من ادرز مضامين المشتركة و التا ناضل الهاشميون من ابل استمراره عدر إرساء قواعد الدولة األردني

 :  فلسفة الحك  الهاشما ما يلا

  عدم التفريق بين العروبة و اإلسالم  

 ويدرز من خالل القومية العردية كحاملة للرسالة السماوية و حامية للدين فنبد :  بوحدة األمة العربية اإليمان

  رب الهاشميين يحملون دائما لواء الدعوة و العمل من ابل وحدة الع

 و االنتساب إل   دا الفكر قدل االنتساب إل  البنس من ابل إدامة  تبني فكر األمة المنبثق من التعاليم اإلسالمية :

العالقة دين العرب و المسلمين من غير العرب و درز دلك من خالل تعامل الشريف الحسين دن علا و  دنائه مع 

  األتراك و محاولة إاالحه  لخير الدولة 



 

 فنبد الشريف حسين ل  يق  دأي عمل من إعمال النهضة إال دعد إن استشار :  ى القائمة على أهل الحل و العقدالشور

  العلماء و الوبهاء و المفكرين و باللة الملك عدد هللا الثانا ادن الحسين يسير عل  نفس النهج و األسلوب 

 تحاور األديان دالفكر المتبدد لترسيخ المفا ي  السامية لهدا  : من خالل تشبيع العل  و التعلي  و بالفكر المتجدد اإليمان

الفكر دين مختلف األديان و المعتقدات ,  ما الملك عدد هللا الثانا فهو راعا التبديد قوال و عمال محاوال النهوض ده 

  من خالل محاوراته المختلفة مع شرائح المبتمع األردنا و إطالق رسالة عمان و حوار األديان 

 و تكون مستوفية ألركانها و شروطها حسب الشريعة اإلسالمية و  ن تؤخد طواعية اختيارية و ليس : للحاكم البيعة

طيب  -دالبدر و التهديد  و االسترضاء انطالقا من اختيار  مراء العرب و المخلاين لعرودته  للشريف حسين دن علا 

  ملكا للعرب -هللا ثراه 

 كخيار استراتيبا ثادت و إشراك الشعب فا الحك  و إدارة الدالد دأسلوب ديمقراطا  ياسيةالمحافظة على التعددية الس :

ترضاه األغلدية من الشعب كنهج ثادت فا حياتها و انتهاج الخط الثادت و التوازن للسياسية الوسطية فا بميع نواحا 

  الحك  و االدتعاد عن التطرف

 سمات القيادة الهاشمية  -4

بل ال الديت و كانوا عدر التاريخ حت  يومنا  دا رمزا للطهر و الوفاء واإلخالص و التضحية فنالوا محدة  كر  هللا عز و

 من ادرز سماته  : ا و االلتفاف حول رايته   واألمة و تأييد 

  االلتزام الديني عقيدة و سلوكا وتضحيات  أصحاب رسالة خالدة 

 هم اإلسالمية وألوطاناء المتهم العربية واالنتم  

  م أهل الحل و العقل و الرأي الصائب في األمةهفالحكم و العقيدة  

  بمعنى االعتدال و الحكمة و عدم المغاالة و التطرف  الوسطية  

  التدرج في الوصول إلى الهدف من خالل البرنامج المحلي المدروس  

  و األمة االنطالق من الواقع و السعي نحو األفضل من خالل إمكانات الوطن الواقعية  

  درع األمة و حصنها في الملمات و الخطوب  

  قوة اإلرادة و المعنويات العالية و الثبات  

 الضيافة و الكرم و النجدة و العطف و اللين من أهم صفاتها ادة و السقاية لألمة أهل الرف  

 المصداقية  ربط القول بالفعل  

 الهيبة  سحر الشخصية  

  الشعبية  حب الجماهير العفوي 

  جوامع الكالم و رصانة الخطاب  

 المرونة االستجابة للتغيرات مع الحفاظ على الثوابت  

 العدل وهو أساس الحكم لديهم  

  الشورى , و إتاحة الفرص للشعوب للمشاركة في اتخاذ القرار و تحمل المسؤولية و احترام لعقول العلماء و المفكرين و

 القادة في األمة في نظرهم هي مطلب ديني 

  " اذهبوا فأنتم الطلقاءالعفو عند المقدرة  انه شعار النبي محمد صلى هللا عليه و سلم الخالد "  

 



 

 

 السياسة الخارجية لألردن و الدبلوماسية الهاشمية :-5

  يرتبط العامل التاريخي ارتباطا وثيقا بمسيرة األردن و يرسم سياسته المعاصرة و هو يعمل على الدوام من اجل موقف

و يؤمن بالوحدة العربية و ينادي بترجيح المصلحة العربية على المصالح القطرية , و تظهر نزاعات في بعض موحد 

الدول العربية تغلب عليها النظرة الفردية و موقف األردن  كان دائما إلى جانب الموقف العربي المشترك و عدم تقسيم 

و تعاون معها تاريخيا و جغرافيا و قدم الدعم الالزم من اجل  المنطقة الى محاور , و عايش األردن القضية الفلسطينية

حصول الشعب على حقوقه و إقامة دولته على أرضه و قدم مظلة للوفد الفلسطيني في مؤتمر مدريد و مفاوضات 

  واشنطن و عرضها في العديد من المحافل الدولية و سيستمر في ذلك حتى ينالوا استقاللهم

  

 خارجية مبنية على أسس واقعية متوازنة وهو تعبير عن الدور األردني ضمن محيطين متداخلين  اعتمد األردن سياسة

عربي و دولي في ظل االختالفات التي عصفت في المحيط العربي و اإلقليمي , و أفسح لنفسه مجاال واسعا من الحركة 

 لقدرة على التعامل في سياسة مرنة أوصلتهو االتصال مما اكسبه لكي ال يقع فريسة للصراعات و الخالفات السلبية و ا

إلى الهدف دون التفريط بالمبدأ و الحصول على اكبر عدد ممكن من المكتسبات و الدفاع عن مصالحه عبر الحوار و 

  التعامل الموضوعي مع كل القضايا

  

  : السياسة الخاربية لألردن تدور ضمن مباالت وطنية و قومية و دولية و كما يلا 

 تركيز جهود األردن في المحافظة على المصالحة الوطنية و تحديد أهدافه بوضوح و إبراز مكانته في  الوطني المجال :

شتى المجاالت و التاريخ السياسي لألردن كان مثاال للدول المجاورة باستقراره و انجازاته و بناء مناخ أفضل لبناء 

  ي الدين و المعتقدات و الموروث الثقافيشخصية المواطن  و مما زاد االستقرار السياسي األردن

  

 دور األردن المميز في بذل الجهود الممكنة لحل أي خالف ينشأ بين دول المنظمة العربية و كان داعيا  المجال القومي :

للروية و التعقل و حاول األردن تقديم رؤية من خالل تأكيد جاللة الملك الحسين في أكثر من مناسبة على مجموعة 

فكار التي تشكل عناصر إستراتيجية عربية مثل : إجراء مصالحة عربية و حل الخالفات بالوسائل السلمية و تعديل األ

ميثاق الجامعة العربية و خاصة في موضوع اإلجماع التخاذ القرارات و اتسمت التفاعالت األردنية على االيجابية و 

 ع الحرص على التضامن و وحدة الصف العربي الجرأة و الصدق في التعامل و الحماس لقضايا األمة م

  

 األردن عضو فا  يئة األم  المتحدة و موقعه البغرافا المه  إل  بانب موارد المحدودة الدي ينطلق :  المجال الدولي

  من سياسة خاربية ثادتة دسدب   مية التعاون والتفا   الدوليين المستند إل  مدد  االحترا  المتدادل دين الدول وعد

ودسدب اعتزاز األردن دشخاه العردا اإلسالما فهدا يملا عليه إن يحافى عل  استقالله وحريته  التدخل فا شؤونها

وادتعاده عن التيارات المتاارعة فيعد األردن من الدول المؤسسة لحركة عد  االنحياز إل  بانب تمسكه دالتضامن 

عل   ده السياسة مند االستقالل و ادح  عضوا فا األم   والتعاون دين دول العال  الثالث خاواا وسار األردن

المتحدة والمنىمات الدولية  فنرى األردن يشارك فا كل المنادر التا تسا   فا تخفيف حدة التوتر الدولا كاللبان 

  والهيئات المختلفة المندثقة عن األم  المتحدة كاليونسكو ومنىمة العمل الدولية ومنىمة الاحة العالمية .

 

 

 



 

 مجتمع المدنيرؤى جاللة الملك عبد هللا الثاني نحو بناء :  4الموضوع 

  اكثر درس ادرسوا بيجي منه نسبة *                                                      المقدمة :-1

استالمه سلطاته  منذنشر جاللة الملك سلسلة من األوراق النقاشة بهدف تحفيز الحوار الوطني حول مسيرة اإلصالح 

  :1999الدستورية عام 

 الورقة النقاشية االولى

 وقد تناول جاللته في هذه الورقة :  2012كانون األول / 29"نحو بناء الديمقراطية المتجددة  " مسيرتنا

لكل مواطن دور أساسي في المسيرة الديمقراطية , وإن وصول المرشحين الى مجلس النواب هو شرف   

 اتخاذ القرارات التي تمس مصير األردن .  لتحمل مسؤولية

إن المسؤولية تتمحور في تشجيع الحوار بين اإلفراد حول القضايا الكبرى والتحرك بجدية نحو محطات  

 رئيسية على طريق إنجاز الديمقراطية , وان ال يكون التصويت على أساس العالقة والقرابة . 

ءة وقبول التنوع واالختالف في الرأي , والحوار المنفتح والمنافسة الديمقراطية ال تكتمل إال بالمبادرة البنا 

 الشريفة واتخاذ القرار على وعي ودراية . 

 من خالل المبادئ التالية : ترتبط بمفهوم المواطنة الصالحة  ـ تطوير ممارسات أ

 حديث . احترام الرأي اآلخر أساس الشراكة بين الجميع , وان تتقن واجب االستماع كما هو حق ال 

  ءلة من يتولون أمانة المسؤولية الديمقراطية عملية مستمرة من خالل مساممارسة واجب المساءلة 

  االختالف في الرأي حق حيث إن تنوع اآلراء والمعتقدات والثقافات في المجتمع عنصر قوة وال يؤشر على وجود

 ة كخيار أخير . خلل كما أن حق التظاهر مكفول بالدستور , ولكن ال يتم اللجوء إلي

  الجميع شركاء في التضحية والمكاسب , فالقوة تكمن في المقدرة على التعامل مع المتغيرات والمستجدات من

 حولنا مع ضرورة إن يكون الجميع شركاء في بذل التضحيات وحصد المكاسب . 

 ي : هـ ـ إن االلتزام بالمبادئ الديمقراطية السابقة , وتحسين ممارساتها يحقق ما يل

 النجازات والتغلب على التحديات بلورة إحساس جماعي بالكرامة واالعتزاز الوطني با 

 يتقبل من خالل النهج الديمقراطالمشاركة بقوة في صناعة المس 

 الحترام بين المواطنين .دامة الحوار البناء والقائم على اإ 

 لمواطنين وثقافة العمل التطوعيير أسس التعامل الحضاري بين احذت  

 

 

 

 

 

 



 

 

 الورقة النقاشية الثانية

 " 2013/كانون الثاني  16" تطوير نظامنا الديمقراطي لخدمة جميع األردنيين "

 وفيما يلي المحاور التي تناولها الملك في هذه الورقة : 

يمارسها البميع ويشكل الدستور الحياة السياسية والديمقراطية مع  : الديمقراطية في جوهرها عملية حيةـ  أ

االستمرار فا التطور واالرتقاء نحو األفضل , حيث قادة التعديالت الدستورية إل  تعزيز الفال والتوازن دين 

 .  السلطات كما ت  إنشاء محكمة دستورية و يئة مستقلة االنتخادات

  ج التعل  من التبردة المتراكمةإن تكوين مبتمع متقد   و نتا :تكوين مجتمع ديمقراطيـ  ب

ة ما عاد فرنسا برلمانية وفي األنظمة الرئيسية. في الجمهوريات هناك أنظمة  لديمقراطية والنموذج األردنياألنظمة ا ـ ج

ظمة وفي األنيخول الرئيس المنتخب تعيين حكومة بشكل مباشر , مع اشتراط موافقة البرلمان في بعض األحيان , 

يمثل حزب األغلبية في البرلمان , أما في الملكيات  غالبا ما يتم تشكيل الحكومة من خالل وزراء البرلمانية تركيا

الدستورية ,فإن الحكومات غالبا ما تشكل من قبل حزب األغلبية المنتخب . فالنظام السياسي للدولة يعكس التاريخ 

  بها  األردن نماذج لملكيات دستوريةالثقافي الخاص 

ء رؤساء الوزرالدرلمانية يتطلب تغيير فا كيفية اختيار إن نهج الحكومات ا:  االنتقال إلى الحكومات البرلمانيةـ  د

ومع عد  وبود  حزاب سياسية فاعلة دات درامج وطنية قادرة عل  دناء االئتالف والممارسات  والفريق الوزاري 

يبب دناء نىا  الحكومات   و من داب االستثناء وليس قاعدة السياسية دربت عل   ن إشراك النواب فا الحكومات 

  رلمانية , حيث سيت  تغيير آلية اختيار رئيس الوزراء وفقا للمعاير التالية :الد

وري ان يكون عضو فا مبلس ليس من الضرالنيادية يت  تكليف رئيس الوزراء دالتشاور مع ائتالف األغلدية من الكتل  

  النواب 

 ستت  دالتشاور مع بميع الكتل النيادية   إدا ل  يدرز ائتالف األغلدية واضح من الكتل النيادية, فان عملية التكليف 

 الحكومة البرلمانية واالتفاق على برنامجها .  رئيس الوزراء المكلف دالتشاور مع الكتل النيادية سيقو  دتشكيل 

 .  متطلبات التحول الديمقراطي الناجحهـ ـ 

  وهموم المجتمعات المحلية  الحاجة الى بروز أحزاب وطنية فاعلة وقادرة على التعبير عن مصالح وأولويات 

  . على الجهاز الحكومي تطوير عملة على أساس المهنية والحياد , بعيد عن تسييس العمل 

 ر النظام الداخلي لمجلس النواب تغيير األعراف البرلمانية من خالل تطوي 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 الورقة النقاشية الثالثة
 

 " 2013/  ار أذ 2 " أدوار تنتظرنا لنجاح ديمقراطيتنا المتجددة "

 وفي هذه الورقة تناول جاللته األدوار المطلوبة للحكومات البرلمانية والتي بدورها تقود إلى الديمقراطية المنشودة : 

 تشكيل تطديق الحكومات الدرلمانية والت ددور ا تقود إل  الديمقراطية المنشودة .  ـ أ

 ب دات قواعد ممتدة عل  مستوى الوطن  ـ إن الواول إل  حكومات درلمانية فاعلة يتطلب وبود  حزا ب

 ـ التعددية والتسامح وسيادة القانون وتعزيز مدادئ الفال والتوازن دين السلطات   ج

ـ إن مفهو  الحكومة الدرلمانية يتمثل فا ترتيب العالقات دين السلطتين التشريعية والتنفيدية عل  النحو التالا ,  ن  د

لة األغلدية النيادية من خالل آلية منح الثقة  و حبدها . و دا ما ينص علية تكون السلطة التنفيدية خاضعة لمساء

 الدستور األردنا 

 . 

إن الممارسة السياسية فا الحكومات الدرلمانية المتعارف عليها عالميا تسمح دالبميع دين الوزارة والنيادة , هـ ـ 

  تالية :والدستور يسمح ددلك ولكن دالتوازي مع المتطلدات البو رية ال

o  . ـ وبود منىومة متطورة من الضوادط العملية لمدادئ الفال والتوازن دين السلطات 

o  . ـ   ن يكون إشراك النواب فا الحكومة متدربا , دالتوازي مع نضج العمل السياسا النيادا الحزدا 

o   ـ  ن يطور عمل البهاز الحكوما ليادح  كثر مهنية ودعيد عن تسيس األداء 

o  ر المطلودة للواول ال  الحكومة الدرلمانية : ـ األدوا 

 دور األحزاب السياسية :  

 أـ مساهمة األحزاب في تطوير و تجذير رؤية وطنية للحياة السياسية . 

 ـ التزام األحزاب بالعمل الجماعي والتقيد بالمبادئ المشتركة .  ب

 باالنتخابات وتشكيل الحكومات . ـ تبني األحزاب لبرامج وطنية ونظم عمل مهنية موضحة , بهدف الفوز  ج

 دور مجلس النواب :  

 س تحقيق مصالح شخصية ـ أن يكون هدف النائب الحقيق خدمة الصالح العام ولي أ

 وى المحلي وعلى المستوى الوطني ـ أن يعكس أداء النائب توازنا بين المصالح على المست ب

 البناءة اون ومسؤولية المعارضة أن يوازن النائب بين مسؤولية التع- ج

 ـ أن تكون عالقة النائب بالحكومة قائمة على أسس موضوعية وليست مصلحيه  د

 دور رئيسي الوزراء ومجلس الوزراء :  

أ ـ نيل الثقة النيابية والمحافظة عليها  وعلى رؤساء الوزراء ومجلس الوزراء أن يكسبوا ثقة 

 ب ـ وضع معايير للعمل الحكومي المتميز .  مجلس النواب

بني نهج الشفافية والحكمية الرشيدة وترجمتها قوال وعمال من خالل تواصل رئيس ج ـ ت

 راء مع مجلس النواب والمواطنين الوزراء ومجلس الوز

 



 

 دور الملكية :  

لمحافىه عل  دور الملكية الدستورية احرص الملكية الهاشمية عل  إتداع نهج يستشرف المستقدل ـ  أ

 الهاشمية 

 ا والنسيج االبتماعا واون القي  األساسية المتمثلة دالوحدة الوطنية ـ حكاية التراث الدين ب

ـ  الدفاع عن القضايا المارية المرتدطة دالسياسة الخاربية واألمن القوما والتأكيد عل  دقاء مؤسسة  ج

 البيش العردا  

اج مرشحين ـ تشكيل الحكومات دالتوازي مع نضوج النىا  النيادا ووبود  حزاب سياسية قادرة عل  إنت د

 دخدرة عالية  

 ـ ـ حماية الدستور ومقومات الحياد االيبادا واالستقرار والعدالة وتباوز حاالت االستعااء السياسا دين 

 مبلس النواب والحكومات المتعاقدة 

ـ تعزيز مستويات الوعا والمشاركة السياسية فا المبتمع وتشبيع الحوار الهادف والدناء دين  و

 المواطنين . 

ال تمثل انحياز لمطالب فئة سياسية ضد  خرى فها لمالحة ون الرؤية لتطوير الملكية رؤية بامعة ـ إ ز

 األردن . 

 دور المواطن :  

الوعي والبحث المستمر عن الحقيقة والمعرفة المبنية على الحقائق وليس االنطباعات  -

 واإلشاعات . 

النقاش الوطني العام في حال  يقع على عاتق المواطنين العمل على وضع األفكار في دائرة -

 فكار المقترحة عدم أخذ الحكومات بأفضل األ

يترتب على المواطنين ممارسة الضغط على الممثلون المنتخبون عند  المواطنة الفاعلة  -

  ختلف الوسائل القانونية السلمية عجزهم عن الوفاء بالتزاماتهم بم

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 



 

 الورقة النقاشية الرابعة
 

 "2013نحزيرا 8كين ديمقراطية ومواطنة فاعلة "" نحو تم

فا  ده الورقة  يتناول باللته ويركز عل    مية الديمقراطية وطرح درامج ومدادرات للشداب تعمل عل  تعزيز  دوار   

 فا تحقيق الديمقراطية و ن يكون مواطنين فاعلين فا مبتمعه  . 

لمشاركة السياسية ال تكون دات  ثر إيبادا إال حين يؤمن كل . االمواطنة الفاعلة " و" المشاركة السياسية " ـ  أ

فرد دـ المواطنة الفاعلة والتا ترتكز عل  ثالث  سس رئيسية حق المشاركة , ووابب المشاركة , ومسؤولية المشاركة , 

 معززة المدادئ التالية : 

 إن االنخراط فا الحياة السياسية يشكل  حقا  ساسيا لكل مواطن  

 هكة السياسية فا بو ر ا تشكل مسؤولية ووابدا فعل  كل مواطن  ن يتحمل بزءا من  د ن المشار 

  المسؤولية

إن المشاركة الفاعلة فا الحياة السياسية ترتب مسؤوليات عل  كل فرد فيما يتعلق دكيفية االنخراط فا العمل  

 السياسا  

رنامج تمكين الديمقراطية وإطالقه رسميا يأتا إن د"  دوات"لمواطنة فاعلة ـ درنامج تمكين الديمقراطية يوفر  ب

 ة سا   فا ترسيخ المواطنة الفاعلكمحطة إضافية وبديدة عل  مسار التنمية السياسية وتعزيز المشاركة . فهدا الدرنامج ي

 ويعمل عل  تمكين األفراد والمؤسسات . 

 ات الاغيرة والكديرة  ن يعمل الدرنامج وفق  سس غير حزدية تلتز  الحياد , فهو يدع  المؤسس 

  ن ينتهج الدرنامج  سس الشفافية لدى تقدي  الدع  , وفتح داب االستفادة لكل المواطنين المهتمين  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 الورقة النقاشية الخامسة
 

 " 2014أيلول/ 74" تعميق التحول الديمقراطي : األهداف ، المنجزات , واألعراف السياسية " 

 محطات اإلنباز التشريعا  ـ  ز التي تم تحقيقها :أهم محطات اإلنجا 

 تعزيز الحريات  عملية لمبادئ الفصل بين السلطاتإقرار تعديالت دستورية ترسخ ال 

 إنجاز حزمة جديدة من التشريعات الناظمة للحياة السياسية وتعزيز أجواء العمل السياسي   

اكمة المدنيين أمام بدأ العام لمحتطبيق قانون معدل لقانون محكمة أمن الدولة وتحقيق الم 

 ية فقط نالمحاكم المد

 امه الداخلي ليكون أكثر فاعلية التقديم النوعي الذي أحرزه مجلس النواب في تطوير نظ 

 ـ محطات اإلنباز المؤسسا .  ب

  إنشاء محكمة دستورية تختص دتفسير ناوص الدستور والرقادة عل  دستورية القوانين واألنىمة النافدة  

 تخدا   يئه مستقلة لالنتخادات وتوسيع مسؤوليات الهيئة لتشمل االنتخادات الدلدية و ي انتخادات عامة اخرىاس  

 لنواب واللبان النيادية المختاة تأسيس مراكز للدراسات والدحوث التشريعية فا مبلس النواب لدع  عمل ا 

 استمرار العمل فا تدعي  السلطة القضائية  

 مركز الوطنا لحقوق اإلنسان االستمرار فا دع  ال  

  متادعة العمل فا مسارات درنامج تطوير القطاع  

 تديق العديد من اإلاالحات فا المؤسسات األمنية الوطنية  

 خااة دإطراف المعادلة السياسية ـ محطات التطوير ال ج

  يقع عل  عاتق الملكية الهاشمية مسؤولية توفير نهج قيادي بامع لكل المكونات  

 كا ل  عضاء مبلس األمة مسؤوليات العمل لخدمة الاالح العا  يقع عل   

  ع خطط تنفيدية ضوي والعاملين فا البهاز الحكوما والفريق الوزار الوزراء رئيسممثلة ديقع عل  الحكومة

  فرص االقتاادية وتحقيق االزد ار شاملة تهدف ال  توفير ال

 واوال إل  عدد منطقا من األحزاب اج يقع عل  عاتق األحزاب السياسية مسؤوليات االندم 

 فا بميع مناحا الحياة السياسية   ما المواطنون فيق عليه  مسؤولية المشاركة الفاعلة والدناءة  

 

 

 

 

 

 



 

: مفهو  األمن الوطنا5الموضوع   

المقدمة :-1  

  سعت الدولة ال  تحقيق األمن من خالل تسخير الموارد المتوفرة لتحقيق ماالحها الوطنية ـ  أ

ـ األمن الوطنا األردنا ال يتوقف عند الحدود األردنية , فالحماية العسكرية للحدود السياسية للدولة  ا  ب

الحد األدن  للتعدير عن األمن الوطنا , فهو مزيج مركب , ديناميكا متغير , يتضمن سيادة الدولة والحريات 

 خلا . النسدية لفرار ا السياسا واستقرار ا األمنا واالبتماعا الدا

التعدير السياسا  و  :  تعريف كلية الدفاع الوطنا الملكية األردنية : تعريف  األمن الوطني األردني 

الحالة الحقيقية التا يعيشها المبتمع ,  ويتضمن  من المواطن وممتلكاته وتاريخه وتراثه واالبتماعا عن 

  افيتها وحدود ا السياسية مة بغرومعتقداته وحرياته األساسية  وكدلك سيادة الدولة وسال

 النظرة األردنية لألمن الوطني : -2

ـ القيادة السياسية الهاشمية األردنية :  ا المعيار الثادت لألمن الوطنا األردنا فها القيادة  أ

التا  مدت الدولة ورسخت  ويتها السياسية و نشأت  بهزتها العسكرية والمدنية و ا القيادة 

ولية فا النىا  ة و دارتها و زماتها و قامت شدكة عالقاتها الدالتا رسمت سياسات الدول

 العالما القائ  

ـ الدولة األردنية : يقو  األمن الوطنا عل  عنارين  ساسيين  ما الدفاع واألمن . يتضمن  ب

الدفاع دناء القوة وتأسيس حالة تتحر فيها الدولة من اإلحساس دالتهديدات الخاربية  ,  ما 

تأسيس حالة استقرار و زد ا سياسية و منية واقتاادية وابتماعية  حيث األمن فيتضمن 

 أي األبهزة تأسيس وإدامة األمن تتول  القوات المسلحة فا تأسيس حالة الدفاع دينما تتول  د

 األرضية الحقيقية لألمن الوطنا ـ يمثل ألزد ا االقتاادي واالبتماعا فا األردن  ج

يتحقق من خالل األمن  عل  دربات األمن الوطنا ككل  ـ النىرية األمنية تقو  عل   ن د

المتوازن لثالثة عناار  ساسية : الحابة إل  قدرة دفاعية عامة للدولة  متمثلة فا قوة 

عسكرية , وحابة المواطن األردنا إل  األمن واالستقرار الداخلا , وحابة المبتمع إل  النمو 

 والتطور . 

 . يمكن إجمالها بما يلي :  مميزات األمن الوطني األردني-3

 من      ميزات األمن األردنا انه كان وما زال  منا وطنيا شامال . :  الشمولية 

 ات األمن الوطنا دمفهومة الشامل : يتطلع األردن إلا تطوير ومتادعة إستراتيبيات قائمة عل   ساس حفى التوازن دين  ولوي التوازن  

 نىور للتعاون  إقليما ودولا و دا مكنة من  ان يكون  عنارا فاعال والعدا : عمل األردن عل  تطوير م التعاون

   مما عزز موقفة و منه ومكنة من الحاول عل  الدع  والمساندةا مفيدا فا االستقرار اإلقليما رئيس

 

 



 

مكونات األمن الوطني : - 4 

 غطان عل  األمن الوطنا : لموقع األردن   مية خااة فالموقع والحدود عامالن ضا األمن الجغرافيـ  أ

: تمتع األردن دنىا  سياسا حافى عل  قدر متوازن من المشاركة السياسية فا انع  األمن السياسيـ  ب

 ا الحفاى عل  استقراره الداخلا القرار ودناء االستراتيبيات الوطنية , مما ساعد ف

واستمر قتاادي ورفا ية الفرد األمن اال:  استطاع األردن تأمين الحد المقدول من  األمن االقتصاديـ  ج

  با دا لتطوير قدراته االقتاادية 

: سا مت الهبرات الدشرية المتتالية فا تشكيل الشخاية الوطنية األردنية المتوافقة مع  األمن االجتماعيـ  د

  مية والعادات والتقاليد العردية العقيدة اإلسال

الدفاع عن الوطن فا حين تتول  األبهزة األمنية :  حيث تقو  القوات المسلحة د  ـ ـ العنار العسكري

  ايانة األمن واالستقرار الداخلا 

: يؤمن األردن قيادة وشعدا دانتمائه إل   مة عريقة فا تراثها وقيمها ودوحدة الهدف  ز ـ العنار المعنوي

 والماير 

 مرتكزات األمن الوطني األردني : -5

 ت الترادطية ما دين  آلمن الوطنا األردنا واألمن القوما العردا . التوبه القوما : آمن األردن دالعالقاـ  أ

ـ الديمقراطية كمنهاج عمل سياسا و سلوب حك  : المفهو  الحقيقا للديمقراطية  يعنا احترا  الدات  ب

 والمؤسسات الدستورية . 

ل اداقية فا التعامـ ثدات العالقة الدولية : انطلق األردن فا عالقاته الدولية من ثوادت تقو  عل  الم ج

 لتحقيق الماالح المشتركة . 

ـ شمولية مفهو  األمن الوطنا :النىرة لألمن شمولية من حيث ترسيخ القوة فا بميع مكوناتها وإيباد  د

 العالقات االندمابية المتوازنة دين بميع  ده المكونات . 

  ـ ـ الوحدة الوطنية  

ألردنا كبزء من األمن اإلقليما ل الشامل  و الكفيل دتحقيق األمن الوطنا او ـ السال  خير إستراتيبية :  السال  العاد   

 خصائص األمن الوطني : -6

:  ال يتوافر األمن المطلق ألية دولة مهما عىمت قواتها وقدراتها واألمن الوطنا  األمن الوطنا ليس مطلقاـ  أ

, وعلية فان القدرة عل  التكيف  ا األساس  األردنا كغيرة مزيج من تفاعل عناار قوة الدولة دمفهومها الشامل

 للحفاى عل  دعائ  قوية لألمن الوطنا . 

 : إن نسدية األمن الوطنا تنعكس لحالة األمن الوطنا غير المطلق .  األمن الوطنا النسداــ  ب

ا ت  ا التا تعط: األردن يتعامل مع  منه الوطنا دطريقة ديناميكية متحركة , والمتغيرا ديناميكية األمن الوطناـ  ج

 األمن الوطنا األردنا خاايته الديناميكية المتمثلة دما يلا : 



 

  حركة البيئة الدولية واتجاهات السياسات العالمية بالقضايا الدولية 

 السياسي واألمني في منطقة الشرق األوسط   ترالتسارع المتزايد في حالة التو 

 صالح ة المستدامة واإلتقدم السياسية الوطنية في مجاالت التنميمتغيرات البيئة األردنية فيما يتعلق بمستوى ال

 االقتصادي 

 

 
 

 أبعاد األمن الوطني : -7

 : ويكون فا الحفاى عل  الكيان السياسا للدولة  الدعد السياسا 

 : توفير الديئة المناسدة للوفاء  داحتيابات الشعب الدعد االقتاادي 

دتوفير األمن للمواطن سواء عل  مستوى األفراد : ويكون  الدعد االبتماعا والمعنوي   

  و المبتمع والقدرة فا المحافىة عل  الفكر والمعتقدات والقي  األردنية 

 : و و حماية الدولة ومواطنيها من بميع  خطار الديئة ومسدداتها  الدعد الديئا 

 مها  الدفاع ع عل  عاتق القوات المسلحة وابب القيا  دق: حيث  يواألمنا الدعد العسكري

.  عن المملكة ضد  ي تهديد خاربا  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 وسائل تحقيق األمن الوطني : -8

 نظام األمن الذاتي : 

  قدرة الدولة على تحيق اكتفاء ذاتي 

   طبيعة النظام في الدولة ونمط توزيع القوة السائدة بها 

   القوة النسبية لحسابات القوى الشاملة في مواجهة الدولة األخرى 

هو الدرجة التالية لتحقيق األمن الوطني ويلجأ إليها عندما تقصر :  ظام األمن اإلقليمي / القومين

  موارد الدولة وقواها وقدراتها الذاتية عن الوفاء بمتطلبات أمنها الوطني

 : هو أعلى نظم األمن لتحقيق األمن الوطني بنظام متكامل يغطي كل األبعاد   نظام األمن الجماعي

  

  : ولويات األمن الوطني األردنيأ-9

 : المستوى الداخلي   تمثل الملفات التالية قضايا جوهرية لألمن الوطني على

أ ـ التنمية السياسية واإلدارية واالقتصادية         ب ـ الفقر والبطالة     ج ـ برنامج 

 اإلصالح االقتصادي  

هـ ـ العنف المجتمعي    و ـ  اللجوء السوري   د ـ توازن النمو السكاني  واالقتصادي              

 والضغط على الموازنة العامة . 

 تمثيل الملفات التالية قضايا جوهرية لألمن الوطني على المستوى الخارجي : 

 ـ إيجاد حلول للملف الفلسطيني وإنهاء الصراع العربي واإلسرائيلي   أ

  جوار       د ـ االنفتاح السياسي واالقتصاديـ مكافحة اإلرهاب     ج ـ تطور األوضاع في دول ال ب

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 تعبئة الموارد الوطنية:  6الموضوع 

 المقدمة:-1

 ادح مفهو  األمن ميدانا واسعا للدراسات السياسية حيث تحول من كونه مشكلة عسكرية تتطلب حال إل  مفهو  

المسلح . مع مراعاة دور وزارة الدفاع  شامل يمتد ليشمل كل عناار القوة للدولة انسباما مع طديعة الاراع

 والقيادة العامة فا توبيه اقتااد الدولة وإعداد الحروب ومن ث  إعداد الشعب . 

 العوامل المؤثرة على تعبئة الموارد الوطنية . -2

 :  ن من     ما يمكن  ن تنبزه األبهزة السياسية دهدا الادد يتحدد دـ :  العامل السياساأ ـ 

  تفاقيات السياسية والعسكرية واالقتاادية .عقد اال .1

  تهيئة الر ي العالما للقدول  و التعاطف مع الخطوات التا ستتخد ا الدولة  .9

  تهيئة الر ي العا  المحلا لقدول النتائج  .3

ر عنا: االقتااد  و  حد عناار قوة الدولة فأنة من الدديها  ن تكون قوة تأثير  دا ال  العامل االقتااديـ  ب

عل  نتائج الحرب كديرة , فان حار واستغالل الموارد االقتاادية يستدعا وبود خطط دقيقة معدة مسدقا 

 للتعاون دين األبهزة االقتاادية والعسكرية . 

: ينحار  ثر  دا العامل فا ناحيتين األول  فا عالقة مساحة وشكل الدولة وحب  القوات لعامل البغرافا ـ  ا ج

انية  تتعلق دتأثير طديعة  راضا الدولة عل  تنىي  و ساليب قتال القوات المسلحة , لدلك العامل المطلودة , والث

 البغرافا دو تأثير كدير فا تحديد نتائج الاراع . 

 :   العامل العسكريـ  د

  القدرة عل  اد العدوان الخاربا وتدميره  .1

  تحقيق النار فا اقل وقت ممكن  .9

  طويلة األمد القدرة عل  إدارة حرب  .3

  القدرة عل  تحمل الضردات دأقل الخسائر .4

  المحافىة عل  مستوى مرتفع للروح المعنوية للشعب .9

 : تنحصر تعبئة الموارد الوطنية بعدة اتجاهات , كما يلي :  تعبئة الموارد الوطنية-3

 ـ إعداد السياسيات الخارجية :  أ

  ة على مختلف المستويات .عقد االتفاقيات السياسية والعسكرية واالقتصادي .1

  كسب الرأي العام العالمي .9

  إضعاف القدرات االقتصادية والعسكرية للعدو المحتمل  .3

 

 



 

إعداد االقتصاد الوطني : يعني مواجهة المشكلة االقتصادية للدولة , حيث ستنشأ المشكلة لعدة ـ  ب

 اعتبارات : 

  نها و يكلها وإمكانياتها االقتاادية .االعتدارات الداخلية : وتتعلق دمستو الدولة وكيا .1

االعتدارات الخاربية : تتعلق دطديعة المشكلة ونطاقها وموقف الدولة المعادية والاديقة  .9

  و ثر سياسة  ده الدول عل  الدول المعنية اقتااديا , ويمل إعداد اقتااد الدولة ما يلا :

 إعداد الصناعة 

 إعداد الزراعة 

 إعداد النقل 

 الشعب  القوى البشرية : يهدف إعداد الشعب لما يلي : ـ إعداد  ج

  تحقيقي االستخدام األمثل للقوى البشرية  .1

  زيادة الدخل القومي وتحقيق اكبر وفر مادي  .9

  إجاد توازن بين أداء الفرد وممارسته للخدمة الوطنية .3

  ن تهيئة العناصر المختارة من االختصاصات المختلفة زمن الحرب بأقصر وقت ممك .4

 رفع مستوى القدرة العسكرية للقوات المسلحة .  .9

 ـ إعداد أراضي الدولة كساحة للعمليات : ويشمل هذا اإلعداد ما يلي :  د

 إعداد من وجهة نظر العمليات . ويشمل   
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 ـ إعداد القوات المسلحة .  هـ

 يتوقف إعداد القوات المسلحة على ما يلي : 

أ ـ الموقف السياسي واالقتصادي للدولة      ب ـ مستوى التقدم العلمي والتقني        ج ـ إمكانية 

 المسلح .  العدو المحتملة د ـ طبيعة الحرب وطرق إدارتها              ه ـ وسائل إدارة الصراع

 يشمل اعداد القوات المسلحة مجموعة من اإلجراءات الخاصة أهمها :  

ب ـ تحديد حب  القوات   ج ـ االنفتاح االستراتيبا والتعدوي    د ـ تعدئة وتسليح القوات   ـ التخطيط  

 و ـ تأمين االستعداد القتالا العالا       قوات المسلحة   المسلحة   ـ ـ تدريب ال

 ط ـ تنىي  وإدارة االستخدارات اإلستراتيبية       تالعمليا ـ إعداد ساحة سين اإلسناد اإلداري والفنا  تأم-ز 



 

 الحرب النفسية:  7الموضوع 

 المقدمة : -1

المعن  االاطالحا للحرب النفسية  و استخدا   ساليب غير  ساليب الحرب التقليدية المسلحة للتأثير عل  الخا  و عل  

ضعاف او إيقاف مقاومته و إرغامه عل  االعتراف دالهزيمة و التسلي  دمطالب البهة األخرى و  ا قديمة و معنوياته إل

قد دلت المكتشفات األثرية عل  انه كان يرس  رسومات لكائنات خيالية عل  مدخل كهفه كوسيلة إلرعاب الدخالء و كل من 

 ة تعزيز القي  الروحية و إثارة مكامن القوى فا النفس الدشرية  يفكر فا اقتحا  ديته و لها فا اإلسال  دالئل عل    مي

 تعرف الحرب النفسية بأنها االستخدام المخطط و المدروس للدعاية و  تعريف الحـرب النفسية :

سائر األساليب اإلعالمية األخرى المصمصة للتأثير على أراء و اتجاهات و سلوك المجموعات 

 لفرض إرادتنا عليها و تحقيق أهداف الدولة  العدوه و الصديقة و المحايدة

  

   : مراحل الحرب النفسية 

 هي خلق حالة من الشك و نشر االضطراب في المجتمع من خالل االشاعات و المنشورات و :مرحلة بلبلة األفكار -أ

 ة القيادات القومية و التاريخيخلق عدم الثقة في السلطة الحاكمة من خالل إثارة الفتن و تشويه :  مرحلة اإلخالل باألمن -ب 

وتفتيت الوحدة الوطنية من خالل التجسس و غسل الدماغ الجمعي و الفردي و تشويه  مرحلة إضعاف التماسك القومي -ج

 الصورة القومية 

 بإشكالها المتعددة و هي :  الكلمة هو : ان سالح هذه الحرب  سالح الحرب النفسية

 طباء , اإلذاعة , التلفاز , مكبرات الصوت و غيرها تستخدم من خالل الخ: و المنطوقة -أ

 غيرها  و لمجالت, المناشير , البوسترات  الملصقات و المطويات: الصحف , ا المكتوبة -ب

ددة أو الفكار او مبادئ محاو تستخدم الصور الفوتوغرافية و التلفزيونية للتعبير عن رسالة ما و الترويج :  المصورة -ج

 قضية او مسألة معينة  لتكوين رأي عام تجاه 

بوظيفتها األساسية و كما يقولون  : و هنا قد توظف الكلمة او الصورة او اللقطة لغايات اخرى ليس لها صلة  الرمزية -ذ

 كلمة حق

  

 

  أنواع الحرب النفسية :

سع  ت: و تمثل الحرب النفسية الشاملة التا تسدق القتال و تستمر دعده و  الحرب النفسية اإلستراتيجية 

لتهيئة بما ير الخا  و قواته المسلحة للتسلي  داستحالة النار و دعد  بدوى الحرب و تهيئتها لتقدل نتائج 

 الغزو و االحتالل  

: و تمثل حالة الادا  النفسا المداشر و االلتحا  مع الخا  لتحقيق  غراض قريدة  الحرب النفسية التعبوية 

   حالة استسال  و تقدل الهزيمة المدى عل  ر سها إياال قوات العدو إل

 

 



 

  أهداف الحرب النفسية :

 األ داف العسكرية :  -أ

  تحطي  إرادة بيش العدو القتالية و تحطي  معنوياته  

 تشكيكه فا قياداته العسكرية و زرع الفرقة دين افوفه  

 دفعه للقيا  دأعمال ضد مالحة بيشه و دالده  

   دفعه للفرار او االستسال  

   

 األهداف االجتماعية :  -ج  األهداف السياسية : ب ـ 

  والعنصرية  يةاإلقليمتفتيت الجبهة الداخلية من خالل تعزيز الطائفية     خلق التناقضات في جبة العدو الداخلية 

ة             الجتماعيبعض القيم االتشكيك في المعتقدات و                                          دعم وتعزيز توجهات المعارضة    

 تعزيز العادات السلوكية الخاطئة في المجتمع                                                                       تدمير إرادة الصمود   

                                                                                                        بث الفرقة بين قيادات العدو  

                                                                                        العسكريةه إرغام العدو عم التخلي عن أعمال 

                                                    

  مبادئ الحرب النفسية :

  كالحاجة إلى األمان:  إثارة حالة الذعر •

  : تعد الثقة بالخبر من العوامل الهامة في مجال الحرب النفسية المصداقية •

  : من خالل إقرار بعض المعززات كالراحة واألمانالتعزيز •

  : من خالل تكرار العمل الدعائي والثبات عليه المركزية •

  : يجب إن يؤخذ هذا العامل بعناية التوقيت •

  عملية هذه التخطيط المرن القابل للتغيير والتعديل:  تتطلب ال المرونة •

  أساليب  الحرب النفسية :

 : األكثر تشعبا وشموالَ وهي اسم أخر للحرب النفسية  الدعاية

أهمية الدعاية : تقدم الدعم النفسي وتعزيز االتجاهات على المستوى الفردي وعلى المستوى الدولي فهي تنظم 

 سي المجتمع وتوحد تكوينه النف

  أنواع الدعاية :  •

  الدعاية البيضاء الواضحة

   الدعاية الرمادية الدعاية السوداء المتخفية

 الدعاية المضادة وتقسم إلى التفنيد غير المباشر والسكوت 



 

  

  الدعاية وغسل الدماغ

 محو األفكار السابقة وإحالل أفكار جديدة 

 الشخصية ويستخدم بها الوسائل القسرية وغسل الدماغ لتغيير 

  

  صعوبات الدعاية  •

 فشل استغالل االستعداد النفسي  

 طول وقت الدعاية  

 الفشل في تقدير جهود الجمهور المستهدف  

 تناول المبادئ والمعتقدات والقيم للجمهور المستهدف  

 عدم احترام الهدف واإلساءة أليه  

  

ليل على صحته وهو من أخطر وهي كل مصدر يحتمل الصدق مجهول المصدر وال يحمل الد:  اإلشاعة

 لإلشاعة عدة تعاريف تتضمن قواسم مشتركة وهي  وسائل الحرب النفسية 

 تتضمن القليل من الصدق  

 يكون هاما بالنسبة للمجتمع  

 افتقارها للمسؤولية بسبب اختفاء مصدرها  

 ال دليل على صدقها  

  

  أنواع اإلشاعة 

 من حيث معيار الوقت : 

 وسميت بذلك لقلة أهميتها:  اإلشاعة الزاحفة  

 وسميت بذلك لسرعتها وأهميتها وخطورتها مثل توقع الغزو و  العنف اإلشاعة السريعة

  الكوارث كالزالزل

 من حيث معيار  : وهي التي تظهر وتختفي من وقت ألخر زي باتمان يعني الغائصة

 الدوافع 

 تتضمن الحقد والكره لتفرقة المجتمع إشاعة الكراهية :  

 التي تبث الخوف في النفوس الخوف إشاعة :  

 عكس اشاعة الكراهية   إشاعة الرغبة : 

  اإلشاعة ممكن يسألك اآلية على إي نوع منمر من األمن أو الخوف أذاعوا بهوإذا جاءهم أ :قال تعالى 

 

 



 

 من حيث معيار المدى  : وهي استباق األمر المتوقع وتهيئة النفس الستقباله  إشاعة التوقع

 ةالضيق  

 الممتدة  

 العوامل المعتمدة على  انتشار اإلشاعة : 

 األهمية والغموض  

 التجانس  

 عدم الوعي  

 الدوافع النفسية  

  

   مقاومة اإلشاعة

 أنشاء أجهزة مختصة لرصد اإلشاعة والتصدي لها  

 معالجة اإلشاعة وتحليلها والتعرف على اهدافها  

 ي االشاعاتبناء الثقة في القادة لقطع الطريق امام مروج  

 بناء الثقة في مصادر األعالم المحلي  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 : الغلو والتطرف  8الموضوع 

 مفا ي  الغلو والتطرف واإلر اب : 

: هو تجاوز الحد المشروع في المعتقدات أو الفكر أو السلوك  الغلـو    

اما الشدة والتشدد أو التساهل والتملص  والسنة ه في القرآن : هو االبتعاد عن الوسط الذي هـو العدل المقرر ميزان التطرف

 من المسؤولية .                           

ويقصد باإلرهاب استخدام القوة أو التهديد باستخدامها وهو يشمل وجهين :  : هو اإلخافة والتخويف  اإلر اب    

  الحق : فيكــون محـــرم شرعــا  بغير •

   اع عن هيبة الدولة فيكون مشروعافالحــق : مثل إعداد الجيوش للد •

ومن اور اإلر اب دحق : سن قوانين العقودات لردع المبرمين وتخويفه  حفاىا عل  امن المبتمع واستقراره .     

 ــ من مىا ر الغلو والتطرف : 

كبائر , ل: هـو االعتقاد بآراء تعــارض صريح القرآن والسنة مثل تكفير المسلمين بفعل ا التطرف في المعتقدـ  أ

حيث قـد يصل هذا التطرف إلى حد يخرج صاحبه من الملة , مثل اعتقاد بعض الفرق الضالة بتأليه على بن أبي طالب , 

 وإضافة بعض الصفات اإللهية على األنبياء , وغيرها ...  

  :  التطرف في العبادةـ  ب

الصدق , األمانة , الكرم , ..) ونهى عن ـ أن يتخلق باألخالق الفاضلة ك : أمر هللا تعالى ـ التطرف في األخالق ج

التطرف فيها , فمثال حث اإلسالم على الكرم ونهى عن البخل وعن اإلسراف وحين حث على الشجاعة نهى عن التهور 

 والجبن وغيرها ...  .  

فال أسى عند المصائب وال بطر عند النعم ويقول : الفرح والحزن والحب والبغض  ـ التطرف في المشاعر د

الرسول صلى هللا علية وسلم  موجها الى االعتدال والتوسط في المشاعر :  "أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك 

 يوما ما و أبغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما " رواه الترمذي. 

رية , ولكنه ينظمها له , فأباح له ان : يراعي اإلسالم طبيعة اإلنسان وال يحرمه من حاجاته الضرو التطرف في الشهواتهـ ـ 

يأكل الطيبات , وحرم علية الخبائث , وأباح له أن يتزوج , وحرم علية الزنا والسفاح , أمره بذلك ليوازن بين حاجاته المادية 

 وحاجاته الروحية .  

غالي أو المقصر في حكمه على : دعا اإلسالم الى التوسط في محاكمة األمور , أالن الم و ـ التطرف في الحكم على األمور

األمور سيخرج بنتيجة خاطئة قطعا , ألنه ينظر من ناحية وأحده فقط , والتكفير هو أكبر مثال على التطرف الذي نتج عن 

 النظر الى األدلة الشرعية نظرة جزئية , فوق أصحابة في الغلو الذي أدى الى التكفير دون النظر الى العواقب , وهذا 

 

 

 

 



 

  اثار الغلو والتطرف

  واإلقليميةالطائفية  

  جهل في بعض القيم الدينية 

 اإلنسانيةات ضعف العالق 

  رفض االخرين واالعتداء عليهم من خالل ارتكاب الجرائم 

 التسرع والتهور 

  الالمباالة والالمسؤولية في التصرفات 

 

 دوافع الغلو والتطرف : 

 الغيــر الواعا للناوص الشرعية  ـ الفهــ  أ

تج عنه غلو فا عل  بانب واحد دون النىر إل  البوانب اآلخرى الدي ينتاار عند إادار اإلحكا  الشرعية ـ االق ب

 الحك  عل  األمور 

 ضطهاد والشعور دالقهر دشت  اورة ـ اال ج

  ل عل  النقل للر ي , وتقدي  العقـ التعاب  د

 مبال للتعدير دالوسائل المشروعة  ـ ـ كدت الحريات وعد  ترك 

 كرات وشيوع الفساد فا المبتمعات ـ انتشار المن و

 دغير عل  فيضلون ويضلون  ء يفتونوىهور علما عف دور العلماء  الدينـ ض ز

 لج دالفكر وليس دالقوة و ا فا  طوار ا األول  الن الفكر يعاعد  وضع حلول لمعالبة المشكلة  ـ ح

   العوامل المساعدة عل  انتشار الغلو والتطرف :ـ 

  ـ التطور التكنولوبا الهائل والمتسارع وغير المراقب . أ

  ـ التغير الفكري والعقلا لإلفراد .  ب

  ـ ىهور مؤسسات وبمعيات دات   داف وماالح معاييره لماالح الدولة واإلفراد . ج

  ودية والواسطة .ـ الفســـاد والمحســـ د

   ـ ـ الدطالة وانخفاض مستوى دخل األفراد . 

 رادو ـ تقاير التعلي  فا المؤسسات التعليمية وتلدية حابات األف

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   عالج الغلو والتطرف :

  . الفهم الصحيح للنصوص الشرعية بالرجوع إلى العلماء والمجتهدين القادرين على بيان أألحكام  

  , مما يوفر العالقة الطيبة بين القرار والناس , وشعور اإلنسان بمكانته ودورة .تفعيل مبدأ الشورى  

  فتح قنوات الحوار مع المتطرفين وهذه من أفضل الطرق لمحاربة التطرف , وهي الطريقة التي سلكها

  النبي صل هللا عليه وسلم مع المغلين .

 به الوخيمة على اإلنسان نفسه وعلى مجتمعهالتوعية المستمرة بخطورة الغلو والتطرف والتحذير من عواق  

  تفعيل دور العلماء والمربين واألئمة والمعلمين  في ترسيخ قيم العلم والحق والخير والعدل والرحمة

  والتسامح وغيره ... .

 . نشر الوعي بأحكام اإلسالم في التعامل مع غير المسلمين  

 عامل مع االختالف بصفته ظاهرة صحية وبناءة بل تعزيز ثقافة الحوار وتقبل النقد واآلخرين  والت

  ضرورية للتعايش .

  توفير الحياة الكريمة للمواطنين ومحاربة الفسـاد ونشر العدل واحترام حرمات الناس وحفظ حقوقهم 

  

  

  الوسطية فا االعتدال فا عالج الغلو والتطرف :ـ 

من ثورات ومناهج ومواقف , فهي حق بين باطلين , تتمثل الوسطية في اإلسالم في االعتدال في األمور كلها  •

  واعتدال بين طرفين , وعدل بين ظالمين .

 o معيار التوسط . مرجع الوسطية إلى الشرع فما وافق الشرع فهو الوسط , وما شذ عنه فهو غلو وتشدد •

ك فهم معتدل وفهم مالحظة : ال يوجد إسالم معتدل وإسالم غير معتدل , فاإلسالم واحد , ولكن قد يكون هنا

 متطرف أو غير معتدل لإلسالم . 

  هلك  صلى هللا عليه وسلم : منهج الرسول صلى هللا علية وسلم في الوسطية واالعتدال . قال رسول هللا •

  والمتنطعون هم المتعمقون الغالون المجاوزون الحدود في أقوالهم وأفعالهم . المتنطعون  قالها ثالثا . رواه مسلم 

  

  . يقوم منهج الوسطية في اإلسالم على جملة من المنطلقات والوسائل الفكرية , أهمها : ط الوسطيةضواد

  المالءمة دين ثوادت الشرع ومتغيرات العار . 

فه  الناوص البزئية للقرآن والسنة فا ضوء المقااد الكلية وفا ضوء مبموعه الناوص والقواعد الشرعية  

  ير فا الدعوة .التيسير فا الفتوى , والتدش .

 الثدات فا األاول والكليات والمرونة فا الفروع والبزئيات . 

 شريعة , دنيا ودين , دعوة ودولة الفه  التكاملا لإلسال  دوافة : عقيدة و 

 الدعوة دالحكمة والموعىة الحسنة اعتماد  سلوب  

  الحرص عل  الدناء ال الهد  , وعل  البمع ال التفريق . 

 اء الردانيين الراسخين فا العل  مإتداع منهج العل 

 وروحانية المتاوفين  ثنا مله : من عقالنية المتكلمين اإلفادة من  فضل ما ترا 

 الموازنة دين مطالب الفرد والبماعة , دين مطالب الروح والبسد , دين العمل للدين والعمل لآلخرة  

 



 

   ـ دور رسالة عمان فا التأكيد عل  منهج الوسطية واالعتدال :

/تشترين 2انطالقا من التزا  باللة الملك درستالة الهاشتميين الدينية والتاريخية , وفهمه الاتحيح لمدادئ اإلستال  الحنيف ,  طلق فا  

للتأكيد عل  رسالة اإلسال  الحقيقية وإدراز اورته المشرقة عل  مدادئ التسامح واالعتدال والمساواة  رسالة عمان   2004الثانا / 

 ندد العنف والتطرف واإلر اب والتكفير  والتعايش و

 وتضمن رسـالة عمان المضامين التالية : 

 توبيه نىرة اإلنسان إل  الكون  إدراز دور العقيدة اإلسالمية فا 

 الىل  ومن حالة التعاب والتطرف إىهار قيمة األديان كمعتقدات سماوية سعت إلنقاد الدشر من البهل و 

 عامل دها المبتمعات وتركز عليها المؤستتتتتتتستتتتتتتات فا التعلي  وألبيال القائمة والقادمة لخلق إيباد منىومة قيمة بديدة تت

 شخايات متكاملة . 

 وبيه المردين والعلماء واإلاتتتالحيين والبامعات لتطوير  ستتتالديه  ووستتتائل عمله  وإدراز الحقائق عل  الحبج والدرا ين ت

 وألدلة العقلية والعلمية .  

 ثقافة اد مستقدل  فضل يرتكز عل  الحوار واالنفتاح واالختالف فا الر ي والالتعاون العالما إليب 

  التوبه لعقد المؤتمرات والندوات وتدادل الدرامج والحوار لخلق ثقافة عالمية تقو  عل   ستتتتتس العدالة والحرية

 والديمقراطية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 : العنف المجتمعي 9الموضوع 

                         :العنـــف 

سلوك يهدف الى إيقاع األذى باآلخرين وقد يكون العنف فرديا او جماعيا , وهو االستخدام الفعلي للقوة والتهديد وإلحاق األذى 

 إلها الفرد حين يعجز عن اإلقناع . لجأ ممتلكات وهو من السلوكيات التي يوالضرر باألشخاص وال

 ثالث فئات بناء على خصائص مرتكب سلوك الفعل :  قسمت مؤسسة الصحة العالمية الدولية العنف الى

 االنتحار اإلساءة الذاتية   العنف الموجه نحو الذات 

 العنف الشخصي العنف األسري والعنف المجتمعي  

 عي العنف االقتصادي والسياسي العنف الجما 

 العنف يرتبط بالثقافة الفرعية الخاصة بظروف األسرة : 

 لوقائع بلهجة األسرة السلبية واالستهزاء  ذكر ا 

  ر التقليل من قيمة الترف اآلخرالتحقي 

 االستفزاز بالحركات   

 سيطرة بعض األفراد على غيرهم وتوجيههم نحو سلوكيات خاطئة  

 تتنوع اآلثار النابمة عن ممارسة مختلف سلوكيات العنف من حيث اإلندار :  

 اإليذاء االقتصادي   ي                اإليذاء الجسدي                 اإليذاء النفس       

 عوامل العنف المبتمعا : 

 أ ـ قصور في التنشئة المجتمعية         ب ـ العوامل االقتصادية       جـ ـ غياب العدالة االجتماعية 

د ـ      ضعف الوعي والوازع الديني       هـ      ـ      ضعف تطبيق الشريعة    و ـ      االنتماءات الحزبية 

 لفئوية  والجمهورية وا

  نوع العنف المبتمعا : 

  ري / ضد الموظف العام / الجامعي األسري / في المدرسة / العشائأ ـ العنف  

 : . العنف البامعا  9

   : أ ـ عوامل العنف الجامعي

   عوامل اجتماعية

  . ضعف الوعي بالقيم المجتمعية وعدم االلتزام بها 

  . غياب الوازع الديني 

 ي لبعض األسر ومؤسسات المجتمع المدني . ضعف الدور التربو 



 

  . إخفاق بعض البرامج والسياسات التربوية في تعزيز روح الوطنية 

 ألوضاع االقتصادية  الفقر والبطالة ا  . 

  دعم وتبني بعض الجهات غير المسؤولية في المجتمع للدفاع عن قضايا المتسببين بالعنف 

  عوامل سياسية :

 سياسي . التعصب في االنتماء ال 

  إفراز انتخابات المجالس الطالبية 

  تدخل تيارات خارجية  فكرية وسياسية 

  عوامل أكاديمية :

  . محدودية النشاطات الالمنهجية 

  ضعف التحصيل األكاديمي لبعض الطالب 

  مغايرة التخصص لرغبة الطالب 

   عدم وجود برامج تشغيلية للطالب داخل الجامعة 

 لتدريس والطالب ضعف العالقة بين هيئة ا 

  عدم فعالية بعض عمادات شؤون الطلبة في التواصل مع الطالب وتوجيههم 

 :  عوامل متعلقة بتنفيذ التشريعات  

   ربط تنفيذ القانون المدني بالنظام االجتماعي 

  جهل الطلبة بقوانين وأنظمة الجامعة 

   عدم مواكبة أنظمة الجامعات للتطور التكنولوجي 

 ابي في بعض الجامعات على سلوكيات الطلبة الخاطئة ضعف الدور الرق 

  عوامل نفسية :

   عدم قدرة بعض الطالب على  التكيف مع البيئة الجامعية 

  إحساس بعض الطالب باالضطهاد وغياب العدالة االجتماعية 

  . الشعور بالنقص الذي يؤدي لسلوك عدواني بهدف إثبات الذات 

 ل بث برامج تنعكس سلبيا على سلوكيات وأفكار الطالب  تأثير بعض وسائل اإلعالم من خال 

 

 

 

 



 

 اإلبراءات المساعدة للحد من العنف البامعا : 

   أ ـ تعزيز لغة الحوار بين طلبة الجامعات , وكذلك تعزيز لغة الحوار االيجابي بين الطلبة وأعضاء هيئة التدريس 

 أن لغة العقل أقوى بكثير من لغة الجسد ب ـ توعية الشباب بضرورة احترام الرأي والرأي اآلخر و 

  . معالجة الخلل االجتماعي الذي يصيب فئات المجتمع األردني ومعادلة األسباب 

  . تكاتف جهود المجتمع ممثال باألسرة والمدرس ... للتصدي لهذه السلوكيات الخاطئة 

 الرأي والرأي اآلخر وعدم تأجيج  تفعيل دور اإلعالم المرئي والمقروء والمسموع لنشر ثقافة الحوار وثقافة

 المشاعر وتضخيم األمور لتحقيق أهداف إعالمية مؤقتة  

  توعية الطلبة المستجدين بحقوقهم وواجباتهم  

  فتح نواد ثقافية وجامعية تمارس نشاطاتها داخل الحرم الجامعي وخارجة  

 تصميم برامج توعية  وتربوية للحد من ظاهرة العنف بين طلبة الجامعات  

 تبادل الوفود الطالبية بين الجامعات مما يسهل تبادل األفكار والرؤى  

  زيادة صالحيات األمن الجامعي في اتخاذ إجراءات مشددة بحق الطلبة المتخلفين  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 : المخـدرات 10الموضوع 

 

 المخدرات : 

مهدئة  و مندهة  و مهلوسة حيث تؤثر عل  و و كل مادة خا   و مستحضره تحوي عناار  من الناحية القانونية :ـ  أ

البهاز العادا المركزي وتؤدي إل  إحداث خلل كلا  و بزئا فا وىائفه الحيوية , وتبعل المتعاطا دحالة من الخيال 

 والو   دعيد عن الواقع وتؤدي إل  إاادته داإلدمان او التعود . 

 ـ الفرق دين اإلدمان والتعود :  ب

)1 تعاطا المادة المخدرة الدي يااحده رغدة بامحة للحاول عل  المادة وزيادة البرعة , وعند اإلدمان :  و تكرار 

 االنقطاع المفابئ يااب المدمن دأعراض انسحاديه خطيرة قد تؤدي إل  الوفاة . 

)9 األعراض التعود : فها حالة اخف من اإلدمان حيث ال تحدث فيها الرغدة القهرية وال الميل لزيادة البرعة وال تىهر 

 تلك  االنسحادية 

التفريق دين اإلدمان والتعود : يعود ال  المادة التا يتعاطا ا المدمن , حيث  ن  ناك مواد مخدرة قوية  

 تايب داإلدمان كالهيروين , كما توبد مواد  خرى اقل خطورة وتايب دالتعود فقط كالحشيش 

  نواع المخدرات تقس  المخدرات ال  مبموعات مختلفة : 

مبموعة العقاقير التا تدطئ نشاط البهاز العادا المركزي لإلنسان , وقد تكون مواد طديعية او :  المجموعة األولى 

وتؤدي ال  تسكين وإزالة اآلال  , وتض  مبموعة األول  مادة األفيون  المسكنات , المنومات , المهدئات اناعية  

 فينا . ومشتقاته والمخدرات التخليقية دات التأثير المورو

العقاقير التا تؤثر عل  البهاز العادا دإثارته وتنديهه , واالستعمال الطدا لها يتحدد فا مبال  المبموعة الثانية : 

 تقوية التركز والنشاط العقلا  وتشمل  ده المبموعة مادة الكوكايين . 

ة الهلوسة واألو ا  عند الشخص يطلق عليها اس  عقاقير الهلوسة , و ا التا تستخد  إلثار : المبموعة الثالثة

 نسان , ومن اخطر المواد الهلوسة ل.س.دالمتعاطا , دعضها طديعا ودعضها اناعا , لها تأثير كدير عل  النشاط اإل

 عقار االنهيار النفسا . 

يدة والتا تنفرد دها مادة القنب والمعروفة داس  الحشيش , و ا ندتة دات  غاان و وراق عد : المبموعة الرادعة 

ويستخرج منه زيت الحشيش , وال يوبد له استعماالت طدية دالماربيوان  لدان ويسم  القنبملتفة وتزرع فا عدة د

 ولكن يستفاد منة فا دعض الاناعات . 

 ب ـ تقسي  آخر للمواد المخدرة من حيث المادر : 

ون  وشبرة الكوكا خرج منها مادة األفيتستثالث نداتات و ا  شبرة الخشخاش معىمها مشتقة من المخدرات الطديعية :  

 وندتة القنب 

 : تستخرج من مواد طديعية دتانيعها ومن  مثلتها المخدرات التخليقية دات التأثير المورفينا            المخدرات االاطناعية  

 المسكنات   المهدئات المنومات 



 

د والمخدرات يت  استخرابها من مواد طديعية مثل : مبموعة المواالمخدرات المستخربة كيميائيا من مواد طديعية  

من  ةالمستخرب ل.س.د لمستخربة من الموروفين ومادة الـالمورفين المستخربة من األفيون ومادة الهيروين ا

 الحامض الليزري . 

 أسباب وعوامل تعاطي المخدرات : 

 ضعف الوازع الدينا .  

ساسية يدفع الدعض للتعامل دالمخدرات من   سداب اقتاادية :عبز الفرد عن تأمين حاباته اال 

 ترويج , تهريب , تبارة  

بتماعية : بريمة المخدرات قد تتولد نتيبة للتشرد المتأتا من المشاكل العائلية إ سداب  

المستمرة والتفكك األسري والخالفات العائلية التا تؤدي إل  تحطي  نفسية األدناء وخروبه  

 ارع . من مؤسسات التعلي  إل  الش

تدنا الوعا الاحا والتعامل مع الدواء : إن سوء استعمال الدواء واللبوء آلية دون مشورة الطديب , حيث  

 ينعكس تأثير الدواء  االيبادا إل  سلدا الدي قد يقود ال  اإلدمان . 

ا المخدرات يلبأ المروبون إل  خداع الشداب وسوقه  لتعاط :ضعف التوعية والتثقيف   تالبهل دمضار المخدرا 

 المواد وإدراك  خطار ا .  ال لدى  ده الفئة فا معرفة ما  امن خالل إلقناعه  دفوائد ا , مستغلين النقص الحا

 رفاق السوء : ما دد ا  شرح   

السفر للخارج  سواء للدراسة    العمل  : اغتراب األدناء وسفر   ال  دول االنفتاح والتحرر من كل المدادئ  

ة الفراة لالنخراط دتلك المبتمعات والتأثر دأنماط سلوكه  وعاداته  قد يؤدي ده  ال  ضحية فا والقي  , وإتاح

 حدائل اإلدمان عل  المخدرات وعندما يعودوا ال   وطانه  ينقلون  دا الداء ألدناء مبتمعه  

عملية المكافحة غياب دور دعض المؤسسات : عمليو مكافحة المخدرات ال تقتار عل  مكافحة المخدرات وحد ا ف 

 ا المشكلة و ا سلسلة حلقات مترادطة مع دعضها الدعض وكل حلقة فا  دة السلسة  ا دور لمؤسسة  و 

 معهد تبريدا  و بمعية  و  يئة وداختاار فإن تلك األدوار  ا كل ال يتبز   

 أضرار التعامل بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية :  

اض الاحية للمواد المخدرة حسب نوع المادة التا يتعاطا ا وحب  البرعة التا : تختلف األمر الناحية الاحية

يأخد ا حيث  ن تعاطا المخدرات يؤدي ال  ضعف عا  فا البس  والمناعة واإلاادة داألمراض المعدية نتيبة 

عاطا يستطيع المت اشتراك المتعاطين فا استخدا  نفس الحقن كما يؤدي التعاطا ال  التأثير عل  االدراك والوعا وال

التفريق دين األعمال المشروعة وغير المشروعة , ودلك لتأثير تلك المواد الدفاع وتعطيل العقل المؤدي إل  اختالف 

 الداكرة  واالكتئاب وإل  الوفاة عند تعاطا برعة زائدة . 

يث يادح منطويا مهال إن اإلدمان يخلق من المدمن شخاا مندودا فا نىر المبتمع , ح : الناحية االبتماعية 

لوابداتها االبتماعية , داإلضافة إل  االدتعاد عن رفاقه واادقائه عدا رفاق السوء , وتمتد تلك اإلضرار األفراد 

  سرته وتهد  دناء ا االبتماعية . 

 فرد دعقلة: إن المبتمع يزد ر وينمو دالبهود المددولة من قدل  دناءة , ودالتالا إدا  ايب ال الناحية االقتاادية

واحته ونفسيته فأنه لن يستطيع تقدي  شئ لوطنية ,  ويؤدي ال  فال المتعاطين من وىائفه  ويعيشون عالة عل  

 اآلخرين , وتزداد نسدة الدطالة وارتكاب البرائ  . 

اق طيع األنف: إن تعاطا المخدرات يهيئ الفراة الرتكاب العديد من البرائ  , فالمدمن عندما ال يست ة األمنيةيالناح 

 عل  نفسة , فإنه سيقو  دارتكاب البرائ  للحاول عل  المال . 



 

: ان انتشار ىا رة تعاطا المخدرات داخل الدولة يؤدي ال  زعزعة تماسكها من الداخل ودالتالا  لناحية السياسيةا

لمالحة الفرد وإ مال المالحة  يسهل اختراقها والنيل منها , داإلضافة لعد  اال تما  دالقي  االبتماعية والنىر الدائ 

 القومية  

:  ن المدمن يفقد إيمانه وقيمه دالتالا لن يقو  دأي من الوابدات الدينية , مما يهيئ فرص ارتكاب  الناحية الدينية 

 الرديلة والمحرمات وتباوزه عل   عراف وتقاليد المبتمع . 

 

 ا :  دور اآلمن العام في مكافحة المخدرات والحد من انتشاره 

   بهاز األمن  الن دبهود حثيثة دالتادي لمشاكل المخدرات ليس فقط دمكافحتها من خالل  يقو

 منها ما يلا :  والتنسيق مع المؤسسات والوزارات مؤسساته األمنية ودالتعاون 

 ـ وزارة التردية والتعلي  :  أ

 . تأ يل المرشدين التردويين فا مبال التوعية من  خطار المخدرات  

 دخال مواد تعليمية تتعلق دالمخدرات ضمن المنا ج الدراسية  ددحث تتناسب مع كافة المستويات إ

.  

 مدرسية تتحدث عن  خطار المخدرات إعداد كلمات خااة داإلداعة ال  

  دالمخدرات تضمين دورات  ادقاء الشرطة محاضرات خااة 

 مدارس إل  مدن  مكافحة المخدرات تنىي  زيارات لطلدة ال 

 زارة التعلي  العالا : ـ و ب

 خدرات ضمن مساق العلو  العسكرية إدخال محاضرا حول  خطار الم 

 ردية الوطنية مواد حول المخدرات تضمين منهاج الت 

   إعداد  دحاث حول  خطار المخدرات تشبيع الطلدة عل  

 دروشورات تحدر من  خطار المخدراتتشبيع الطلدة عل  تامي  دوسترات و 

  ل المخدرات دالتنسيق مع العمادة يا  مفتوحة حوتنىي  معارض و  

 ـ وزارة الاحة :   ج

ت  اعتماد المركز تحت إشراف مديرية 17/1/1997ودتاريخ فقد ت  إنشاء مركز خاص لعالج المدمنين 

األمن العا  من خالل إدارة مكافحة المخدرات ودالتنسيق مع وزارة الاحة , وقد داشر  عمالة من شهر 

, وفا  دا المركز يخضع المتعاطا إل  درنامج تأ يلا يتضمن محاضرات تثقيفية 1994آدار عا  

 ةودينية ولقاءات عام

 

 



 

 

 

 ـ  المبلس األعل  للشداب :   د

  تدريب المشرفين فا المراكز الشدادية فا مبال التوعية من  خطار المخدرات  

  إدخال محاضرات حول  خطار المخدرات ضمن كافة التبمعات الشدادية 

 : بائزة الحسن للشداب  

تضمين كافة المراحل التا يمر دها المشاركرات حول  خطار المخدرات   

 مشا مة المشاركين فا إعداد وتنفيد مسرحيات حول  خطار المخدرات 
  

   ـ ـ وزارة األوقاف ومبل الكنائس :

 شدين للتوعية من  خطار المخدرات تأ ل الوعاى والمر  

  النمودبية لخطداء المسابد الخطب تضمين مبموعة من 

 كنائس من  بل تغطية درامج توعيةالتنسيق مع معى  ال 

  و ـ إداعة  من  ف    :

   تسبيل العديد من الفالشات الخااة دالتوعية لياار دثها دين الحين واآلخر عل

 إداعة  من  ف إ 

 رات مع استضافة عدد من المختاين دث درنامج إداعا خاص دالمخد 

 

 

 

 

 وهيك خلصنا المادة بس ضل درس االنتماء ادرسوا من الكتاب قصير مش طويل

 بتمنالكم التوفيق فاينل لطيف 

 

 

 

 


