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 نشأة المملكة األردنية الهاشمية

 
 

« أوردان» الزمن مع وأصبحت األردن، لنهر الشماليان الرافدان وهما ،«دان»و« جور» من« جوردان» األردن كلمة تتألف
 .والغلبة الشدة«: األردن» كلمة وتعني ،«األردن» اسم المنطقة هذه على العرب وأطلق ،«أردن»و

 ،(Jordan) «جوردن»و ،(Jordanem) «يوردانيم» فهو لألردن اإلغريقي االسم أما. نوح أحفاد أحد« األردن» إن وقيل
  .السحيق أو المنحدر: ومعناها
 اسم تحت اإلمارة استقلت ثم ،«العربي الشرق إمارة» اسم البالد على أطلق األردنية، اإلمارة الحسين بن اهلل عبد الملك أسس وعندما

 إلى نسبة والهاشمية، ملكي؛ فيها الحكم نظام ألن« الهاشمية األردنية المملكة»بـ تعرف أصبحت ذلك وبعد ،«األردن شرق إمارة»
 .هاشم بني

 

بالد الشام، والجزء الشمالي يقع األردن جنوب غرب آسيا، ويتوسط المشرق العربي بوقوعه في الجزء الجنوبي من منطقة 
 1لمنطقة شبه الجزيرة العربية.

                                                           
 https://bit.ly/34BDvJA ،محتوى "،عدد وأسماء محافظات المملكة األردنية الهاشمية" 1

https://bit.ly/34BDvJA
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يرجع تاريخ األردن إلى عدة قبائل سكنت هذه البالد قديًما وأهمها: المؤابيون واألدوميون والعمونيون. تأثرت هذه القبائل 
كم األشوري والكلداني والفارسي ق.م. خضع األردن للح1500بالمد الحضاري الكنعاني في فلسطين، كما تأثرت باآلراميين منذ عام 

والروماني حتى استقر فيها العرب المسلمون األوائل، وما زالت اآلثار الرومانية كذلك في جرش والمدرج الروماني في عمان. كما 
 خلف المسلمون الكثير من القالع والقصور وغيرها من اآلثار اإلسالمية. 

 

سيطر العثمانيون على األردن أثناء حملتهم على الشرق العربي، وكان يمثل أهمية خاصة لهم باعتباره طريق الحج 
الشامي، فضاًل عن كونه طريق التجارة البرية، فدفعوا األموال الكثيرة لشيوخ القبائل التي تقطن هذه المنطقة لتأمين طريق الحج. 

 ق إدارية أهمها: قضاء البلقاء، قضاء عجلون، قضاء الكرك. قسم العثمانيون األردن إلى عدة مناط
 

م في أعقاب الثورة العربية الكبرى. في عام 1918تشكلت المملكة العربية بزعامة فيصل بن الحسين في سوريا عام 
مة الفرنسية م دخل األمير عبد اهلل بن الحسين األردن وحث األردنيين على التخلص من الحكم الفرنسي، إال أن الحكو 1920

استعانت بأخيه األمير فيصل بن الحسين لدرء هذا الخطر ووعدته بأن يتم بحث القضايا العربية فيما بعد. أقامت بريطانيا إمارة 
 م، وتوالت عليه عدة حكومات أهمها: حكومة عجلون ثم حكومة الكرك. 1920شرقي األردن عام 

 
لى عمان، وتسلم مقاليد الحكم في األردن، واجتمع مع ونستون م وصل األمير عبد اهلل بن الحسين إ1921في عام 

تشرتشل وزير المستعمرات البريطانية وهربرت صموئيل المندوب السامي البريطاني في فلسطين، وأسفر االجتماع عن اعتراف 
األمم على إلحاق شرقي م وافقت عصبة 1922بريطانيا باألمير عبد اهلل بن الحسين أميًرا على شرقي األردن. في سبتمبر عام 

م وافقت بريطانيا على إنهاء انتدابها على شرقي األردن ووقعت 1946مارس  22األردن بسلطة االنتداب على فلسطين. وفي 
 ئهمعاهدة تحالف وصداقة بين البلدين، وبويع عبد اهلل بن الحسين ملًكا ُدْسُتوِريًّا على المملكة األردنية، على أن يكون وراثًيا ألبنا

 2الذكور من بعده.
 

  

                                                           
2
 المعرفة،"األردن"،  

 https://www.marefa.org/األردن 
 

https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86
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 مصادر ببليوجرافية ُمختارة

 سكندريةُمتاحة في مكتبة اإل
  

 :الكتب العربية
 

 .1989 الحديثة، الرسالة مكتبة: ، األردنعمان .العامة الثقافة في محاضرات: الثقافية والمعالم األردن على. حمدة، محمد أبو
 ( F1 العلوي)المستوى األول    H211   956.95 :  االستدعاءرقم 

 
 .2005، الجوزي: دار ابن ، األردن: دار المحبة؛ عماندمشق. األردنو  فلسطين في القبائل تاريخ منأحمد.  بن فايز فردة، أبو

 (F1)المستوى األول العلوي F221   929.209569      :االستدعاء رقم
 Job:73451-http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF   متاح أيًضا ككتاب إلكتروني:

 
  .1974 واألعالم، الثقافة وزارة: [عمان، األردن. ]موجزة لمحة: األردن

 (الخرائط -- B4الرابع السفلي المستوى )    U74   915.69504:  االستدعاءرقم 
 Job:297839 -http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAFمتاح أيًضا ككتاب إلكتروني:  

 
 الجامعة منشورات(. األردن شمالي) الميالدي عشر السادس-الهجري العاشر القرن في كنانة بنى ناحيةعدنان.  محمد البخيت،
 .1989 ،األردن جامعة: ، األردنعمان.األردنية

 (F1)المستوى األول العلوي    B1688   956.9503   :االستدعاء رقم
 متاح أيًضا ككتاب إلكتروني:

Job:33099-http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF http://dar. 

 
 .2009، القاهرة: دار كنوز المعرفة العلمية. 2ط. . وفلسطين األردنتاريخ السالم.  عبد بسام البطوش،

 (F1)المستوى األول العلوي B3367   2009   956.95      :االستدعاء رقم
 

  

http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:73451
http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:297839
http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:7893
http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:7893
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 .2007 الوراق، مؤسسة: ، األردن. عمانوالثقافية السياحية األردن خريطة .، ُمعدإبراهيم بظاظو،
 (الخرائط -- B4)المستوى الرابع السفلي    B362   915.695   :االستدعاء رقم

 Job:305788-http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAFمتاح أيًضا ككتاب إلكتروني:   
 
 .[1951 األردن، عمان،] .التكملة من مذكرات حضرة صاحب الجاللة الهاشمية الملك عبد اهلل بن الحسيناهلل.  الحسين. عبد بن
 (F1)المستوى األول العلوي  A136   956.95043092      :االستدعاء رقم

 Job:7744-http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAFمتاح أيًضا ككتاب إلكتروني:   
 

، األهلية: علي. عمان، األردن عواد . مراجعةترجمة هشام عبد اهلل. ذاتية سيرة: ملكاا تكون أن سهالا  ليس، الحسين. بن طالل
1999. 

 (F1)المستوى األول العلوي  H968   956.95044092     :االستدعاء رقم
 Job:115363-http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAFمتاح أيًضا ككتاب إلكتروني:   

 

 .2004 ،األهلية: ، األردنعمان بهاء الدين طوقان. ترجمة. وقبائلها األردن شرقيتاريخ  .فردريك ج ،بيك
 ( F1 )المستوى األول العلوي   B5948   2004   956.95 :  االستدعاءرقم 

 Job:72689-http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAFمتاح أيًضا ككتاب إلكتروني:   

 

 العامة، اآلثار دائرة .واآلثار السياحة وزارة: ، األردن. عماندليل متحف األثار األردني في عمان رضا، ُمعد. نظمية توفيق،
1975. 

 ( إبراهيم علي ليلى --المجموعات الخاصة  -- B2الثاني السفلي )المستوى    T234   708.95695 :  االستدعاءرقم 
 

سلسلة دراسات مشروع المجتمع المدني والتحول الديموقراطي في الوطن  .إبراهيم. تقديم سعد الدين األردنالحمارنة، مصطفى. 
 [. 1995، ]؛ دار األمين. القاهرة: مركز ابن خلدونالعربي

 ( F1 )المستوى األول العلوي   H1989   956.95  : االستدعاءرقم 
 Job:38961-http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAFمتاح أيًضا ككتاب إلكتروني:   

 

  

http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:72689
http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:38961
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 ،. عمان1939-1918 ،األردني الشعبي الموقف في دراسة: والقومية الوطنية والقضايا األردنيونالقادر.  عبد محمد خريسات،
 .1992 ،األردن جامعة: األردن

 (F1)المستوى األول العلوي  K459u   956.9503     :االستدعاء رقم
 Job:9259-http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAFمتاح أيًضا ككتاب إلكتروني:   

 

 . سلسلةالعاشر الميالدي-: منذ الفتح اإلسالمي حتى نهاية القرن الرابع الهجرياألردنتاريخ  القادر. محمد عبد ،خريسات
 . [1992] ،األردن تاريخ لجنة: األردن ،. عمان3 األردن تاريخ في األم الكتاب

 ( F1 )المستوى األول العلوي    K459   956.9503 : االستدعاءرقم 
 

. تقديم محمد عدنان البخيت. 31/12/1935-1/1/1935من  األردن شرقيتقارير عن  ، ُمعد.محمد عبد القادر ،خريسات
 .1986 ،األردن جامعة: ، األردنعمان.األردنية الجامعة منشورات

 ( F1 )المستوى األول العلوي    T175   956.95042 :  االستدعاءرقم 
 Job:8028-http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAFمتاح أيًضا ككتاب إلكتروني:   

 
 للخدمات هحماد مؤسسة: ، األردنربدإ .وحضارته األردنتاريخ  :فيمحاضرات  .، معدون، وآخرونمحمد عبد القادر ،خريسات

 .2000 الجامعية، والدراسات
 ( F1 )المستوى األول العلوي   M9521   956.95  : االستدعاءرقم 

 Job:112797-http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF:   متاح أيًضا ككتاب إلكتروني

 

 .1957 ،[األردنية السياحة دائرة: ، األردنعمان]. : حقائق ومعلوماتاألردن .األردنيةدائرة السياحة 
 (الخرائط -- B4الرابع السفلي المستوى )    J821   915.695 : االستدعاءرقم 

 Job:156368-http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF:   متاح أيًضا ككتاب إلكتروني

 
 تاريخ في األم الكتاب . سلسلةم1918يلول أ-1917: تموز األردنيةمسيرة الثورة العربية على الساحة ممدوح عارف.  الروسان،
 .1994، األردن: لجنة تاريخ ، األردنعمان. 23األردن 

 (F1)المستوى األول العلوي R949   956.95      :االستدعاء رقم
 Job:115663-http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF:   متاح أيًضا ككتاب إلكتروني

 

http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:9259
http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:8028
http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:112797
http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:156368
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-1/4/1939 من الفترة في األردن شرق عن البريطاني نتدابال  حكومة تقارير. عدغثيان، مُ  سالم محمد الطراونة،
 .1993: جامعة مؤتة، الكركمنشورات لجنة إحياء التراث. . عبد الرحمن عطيات. تقديم 30/9/1939

 (F1)المستوى األول العلوي T178   956.95042      :االستدعاء رقم
 Job:108890-http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF:   متاح أيًضا ككتاب إلكتروني

 
 .1997لندن: رياض الريس، . : قائد ثورة الجولن وجنوب لبنان وشرق األردن1926-1886 :أحمد مريودمحمود.  عبيدات،

 (F1)المستوى األول العلوي M9395u   956.9103092      :االستدعاء رقم
 Job:9782-http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF:   متاح أيًضا ككتاب إلكتروني

 
 سيرة تروي علي بن حسين الشريف العرب ملك حفيدة علي الملك ابنة بديعة األميرة: العروش وريثة مذكرات الشيخ. فائق علي،
 .2011لندن: دار الحكمة، . 5ط. . العشرين القرن في عربية وثيقة أهم والعراق، واألردن والحجاز الشام وملكات ملوك أهلها

 (F1)المستوى األول العلوي B136   2011   956.7042      :االستدعاء رقم
 

 األردن، تاريخ لجنة: . عمان، األردن1األردن  تاريخ في األم الكتاب . سلسلة2ط.  .العصور الحجرية في األردن .زيدان ،كفافي
[1992]. 

 ( F1 )المستوى األول العلوي   K117   1992   939.4 ستدعاء:  رقم اال
 

 .2005 ،األهلية: ، األردن. عمانحمد عويدي العباديأترجمة . والبتراء األردن يواد فرانكلين هوسكنز.و وليام،  ،ليبي
 ( F1 )المستوى األول العلوي   L694   956.9504 :  االستدعاءرقم 

 Job:72383-http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF:   متاح أيًضا ككتاب إلكتروني

 
 المحتسب، مكتبة: . عمان، األردن2. ط. 1959-1900القرن العشرين،  في األردنتاريخ  .سليمان موسى، و منيب ،الماضي
1988. 

 ( F1 )المستوى األول العلوي :  االستدعاءرقم 
 Job:117043-http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF:   متاح أيًضا ككتاب إلكتروني

 
  

http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:108890
http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:9782
http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:72383
http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:117043
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هـ، 1395-1287الهاشمية،  األردنيةدليل الصور والوثائق الخاصة بالمملكة  .اإلسالميةالمجمع الملكي لبحوث الحضارة 
  .1986 ،اإلسالمية الحضارة لبحوث الملكي المجمع: األردن عمان، .م1870-1975

 ( F1 )المستوى األول العلوي    M233   956.95016:  االستدعاءرقم 

 Job:115133-http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF:   متاح أيًضا ككتاب إلكتروني
 

 الحسين، بن اهلل عبد الملك له المغفور جاللة حياة من صور(. البيت آلمؤسسة اإلسالمية )لبحوث الحضارة  الملكيالمجمع 
 .1982، اإلسالميةلبحوث الحضارة  الملكي: المجمع ، األردنعمان. .[م 1951-1882. ]هـ 1299-1371

 (F1)المستوى األول العلوي A136s   956.9504092      :االستدعاء رقم
 

 .2001 األردن، . عمان،حسين: الملك المجدد أبو. يمن الخاليلةمجدي، أ معوض،
 (F1)المستوى األول العلوي   A136a   956.95044092  :  االستدعاء رقم
 

العاشر.  الثقافي عمان ملتقى .عبر العصور األردن يمن المعالم الثقافية والحضارية فالثقافة.  الهاشمية. وزارة األردنية المملكة
 .2002 الثقافة، وزارة: ، األردنعمان
 ( F1 العلوي)المستوى األول    U48   956.9503 :  االستدعاءرقم 

 

 

: ، األردن. عمان1المطالعة  كتب . سلسلة1946-1921ربع قرن:  في: نشأتها وتطورها األردنشرقي  أمارة .سليمان ،موسى
 .1990 ،األردن تاريخ لجنة
 ( F1 )المستوى األول العلوي   M9851   956.95042 :  االستدعاءرقم 

 
 .1997 األردنية، القوات مطابع: ، منقحة ومزيدة. عمان، األردن2. ط. 1948 حرب في األردن: تنسى ل أيامسليمان.  موسى،

 (F1)المستوى األول العلوي M9851a   1997   956.95       :االستدعاء رقم
 Job:6017-http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF:   متاح أيًضا ككتاب إلكتروني

 
 .1988 الكبرى، عمان أمانة: . عمان، األردن2ط.  .الروابدة عبد الرؤوفتقديم  .األردنعمان عاصمة  موسى، سليمان، محرر.

 ( F1 )المستوى األول العلوي    A518   1988   956.958:  االستدعاءرقم 
 Job:115669-http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF:   ككتاب إلكترونيمتاح أيًضا 

 

http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:115133
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: بيروتخالد.  محمد حمدأ . ترجمةالثاني اهلل عبد الملك حتى على بن الحسين الشريف من الهاشميون الملوكموريس، جيمس. 
 .2006الدار العربية للموسوعات، 

 (F1)المستوى األول العلوي M454   953.0099      :االستدعاء رقم
 Job:73647-http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF:   متاح أيًضا ككتاب إلكتروني

 
 .1965 للتعريب، األردنية اللجنة: األردن[عمان، . ]سليمان موسى . ترجمةاألردنآثار  .النكستر ،هاردنج

 ( F1 )المستوى األول العلوي   H2631a   933 :  االستدعاءرقم 
 Job:21936-http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF:   متاح أيًضا ككتاب إلكتروني
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 :الكتب األجنبية

 

Abū Nūwa ̄r, Maʻn. The History of the Hashemite Kingdom of Jordan. Vol. 1-2. Antony's 

Middle East Monographs 21. Oxford: Ithaca, 1997. 

 (F1 األول العلوي)المستوى    N989   956.9504  االستدعاء:  رقم
 
A ̄yid, Hasan ʻAbd Alla ̄h. This is Jordan. Edited by Basma Nayef Saʻd. Publications of the 

Ministry of Culture. Amman: Ministry of Culture, 1996. 

 (F1 األول العلوي)المستوى     A977   956.95 االستدعاء:  رقم
 

Bin Al-Husayn, Abdullah. My Memoirs Completed "Al Takmilah". Translated by Harold 

W. Glidden. London: Longman, 1978. 

 (F1 األول العلوي)المستوى    A1354   956.9504092  االستدعاء:  رقم
 

Dann, Uriel. King Hussein and the Challenge of Arab Radicalism: Jordan, 1955-1967. 

Studies in Middle Eastern History. New York: Oxford University Press, 1989. 

 (F1 األول العلوي)المستوى    D1881   956.95043  االستدعاء:  رقم
 

Fathers, Franciscan. Guide to Jordan. [Jerusalem]: Franciscan Print. Press, [1977].  

 (F1 األول العلوي)المستوى    G94614   956.9504  االستدعاء:  رقم
 

Harding, G. Lankester. The Antiquities of Jordan. Rev. ed. [London]: Jordan Distribution 

Agency, 1974.  

 (F1 األول العلوي)المستوى    H2631   1974   956.95  االستدعاء:  رقم
 

Joffe, George, ed. Jordan in Transition. London: Hurst, 2002. 

 (F1 األول العلوي)المستوى J821   956.95042      االستدعاء: رقم
 

Lunt, James D. Hussein of Jordan: A Political Biography. London: Macmillan, 1989. 

 (F1 األول العلوي)المستوى   H9723l   956.9504092   االستدعاء:  رقم
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Robins, Philip. A History of Jordan. Cambridge: Cambridge University Press, 2004. 

 (F1 األول العلوي)المستوى R657   956.9504      االستدعاء: رقم
 

Salibi, Kamal S. The Modern History of Jordan. London: I. B. Tauris; New York: St. 

Martin's Press, 1993. 

 (F1 األول العلوي)المستوى  S1651   956.95044     االستدعاء: رقم
 

Vine, Peter. Jewels of the Kingdom: The Heritage of Jordan. London: IMMEL, 1987. 

 (F1 العلوياألول )المستوى V782   956.95      االستدعاء: رقم
 

Wilson, Mary C. King Abdullah, Britain, and the Making of Jordan. Cambridge Middle 

East Library. Cambridge: Cambridge University Press, 1990. 

 (F1 األول العلوي)المستوى     W7462   1990   956.95االستدعاء:  رقم
 

 

 :المراجع

 
 تاريخ لجنة: ، األردن. عمان3والمراجع  المصادر سلسلة .األردن فيبيبليوغرافيا عصور ما قبل التاريخ  .خالد محمود ،أبو غنيمة

 [.1996] األردن،
 (المراجع -- B4الرابع السفلي المستوى )      G4279   933.01016:االستدعاءرقم 

 Job:22286-http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF:   متاح أيًضا ككتاب إلكتروني
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 :الرسائل العلمية

 
. رسالة ماجستير. جامعة عين شمس. كلية 1958-1948 ،األردنية" –العالقات السياسية "المصرية حافظ، فاطمة أحمد أحمد. 

 . 2003اآلداب. قسم التاريخ، 
 (المخزن -- B4 السفلي الرابع المستوى)   Thesis   13138:   االستدعاء رقم
 

. رسالة 1967وحتى العدوان اإلسرائيلي  1955العالقات السعودية األردنية منذ حلف بغداد حسانين، رانيا رأفت عبد الغفار. 
 . 2012 ماجستير. جامعة عين شمس. كلية البنات لآلداب والعلوم والتربية. قسم التاريخ،

 المخزن( -- B4)المستوى الرابع السفلي   Thesis   56051   رقم االستدعاء:
 

بعد الميالد دراسة الفسيفساء بمدينة مادبا بوادي األردن فيما بين القرنين الخامس والسابع الشبراوي، رضوي رمضان مصطفي. 
 .2010. رسالة ماجستير. جامعة اإلسكندرية. كلية اآلداب. قسم األثار والدراسات اليونانية والرومانية، دراسة تحليلية -

 المخزن( -- B4)المستوى الرابع السفلي    Thesis   49819   رقم االستدعاء:
 

العالقات السياسية بين السعودية وشرق األردن من العتراف المتبادل حتى إعالن قيام عبد الباقي، محمد محمد عبد الحميد. 
 .2003. رسالة دكتوراه. جامعة عين شمس. كلية اآلداب. قسم التاريخ، (1946-1933)المملكة األردنية الهاشمية 

 (المخزن -- B4 السفلي الرابع المستوى)   Thesis   12890:   االستدعاء رقم
 

سرائيلمسلمي، رانية أحمد عبد الخالق.  . جامعة عين شمس. 1951-1949 ،المفاوضات من أجل تسوية شاملة بين األردن وا 
 .2013كلية البنات. قسم التاريخ، 

 (المخزن -- B4 السفلي الرابع المستوى)   Thesis   62880:   االستدعاء رقم
 
 


