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استقالل ا�ردن

بعد  المتحدة  ا�مم  وافقت   ١٩٤٦ مايو   ٢٥ يوم  في  االردن  استقالل 
ذات  مستقلة  كمملكة  با�ردن  االعتراف  البريطاني،  االنتداب  نهاية 
الذي  عليها،  ملك  ا�ول  ا�  عبد  الملك  ا�ردني  البرلمان  وأعلن  سيادة، 
يغادر  كان  بينما   ١٩٥١ عام  في  اغتياله  تم  حتى  الحكم  في  استمر 

المسجد ا�قصى في القدس.
ا�ردن قبل االستقالل

قدوم ا�مير عبدا� ا�ول إلى شرق ا�ردن
واستقبل  ثاني/١٩٢٠م  ٢١/تشرين  في  معان  إلى  الهاشمي  ا�مير  وصل 
العربية، وبقي  الحركة  البالد ووجهائها وقادة  أعيان  بحفاوة من قبل 
في معان عدة أشهر، ولكن قادة الحركة العربية حثوه للتقدم شماال 
وشهدت  والترحيب،  التهليل  بين  ٢/اذار\١٩٢١م  في  فدخلها  عمان  إلى 

البالد عرسا قوميا فرحا بقدوم ا�مير.
باتخاذ  فرنسا  وقامت  ا�مير،  قدوم  من  وفرنسا  بريطانيا  غضبت 
أما  السورية،  الجنوبية  الحدود  على  قواتها  لتعزيز  الالزمة  االجرائات 
أن  قبل  المنطقة  من  ا�مير  إخراج  قواها  بكل  حاولت  فقد  بريطانيا 
تفكر باالتفاق معه ؛ إذ بينت لºمير فيصل أن الحكومة البريطانية على 
بالمستر  ا�  عبد  ا�مير  فالتقى  العربية،  القضايا  لبحث  استعداد 
شرق  إمارة  تأسيس  على  بينهما  االتفاق  وتم  القدس،  في  تشرشل 

ا�ردن في جنوب سورية.
ا�ردن.  شرق  إمارة   ١٩٢١ عام  الحسين  بن  ا�ول  ا�  عبد  ا�مير  أّسس 
االنتداب  تحت  كدولة  ا�ردن  شرق  بإمارة  ا�مم  عصبة  مجلس  اعترف 
جميع  من  ا�ردن  نهر  من  الشرقية  ا�راضي  واستبعدت  البريطاني 
ا�حكام التي تتناول الوالية على المستوطنات اليهودية، وظلت البالد 

تحت اÅشراف البريطاني حتى عام ١٩٤٦.
إعالن االستقالل وقيام المملكة ا�ردنية الهاشمية

أجل  من  والشعبي  الرسمي  المستويين  على  الوطني  النضال  استمر 
الحصول على االستقالل، وبقيت بريطانيا تماطل في تحقيق المطالب 
وعقد  ا�ردن.  استقالل  بإعالن  الجهود  هذه  توجت  أن  إلى  الوطنية 
مجلس  قرار  خاللها  قدم  خاصة  جلسة  ا�ردني  التشريعي  المجلس 
الوزراء، وقرارات المجالس البلدية المتضمنة رغبة البالد في االستقالل. 

كما أعلن قرار باÅجماع يقضي بما يلي:
إعالن استقالل البالد ا�ردنية باسم: المملكة ا�ردنية الهاشمية.

ا. البيعة لسيد البالد ومؤسسها عبد ا� ا�ول بن الحسين ملًكا دستورًيّ
تعديل القانون ا�ساسي

االنتداب  نهاية  بعد  المتحدة  ا�مم  وافقت   ١٩٤٦ مايو   ٢٥ يوم  في 
البريطاني االعتراف با�ردن مملكًة مستقلة ذات سيادة. أعلن البرلمان 
ا�ردني الملك عبد ا� ا�ول ملك عليها، الذي استمر في الحكم حتى 
تم اغتياله في عام ١٩٥١ بينما كان يغادر المسجد ا�قصى في القدس.

ما بعد االستقالل
 ،١٩٤٥ عام  في  العربية  الدول  لجامعة  مؤسسا  عضوا  ا�ردن  أصبحت 
 ,١٩٥٥ عام  في  المتحدة  ا�مم  إلى  انضمت  فإنها  مستقلة،  وكدولة 
أعلن الملك الحسين في ١٩٥٦تعريب قيادة الجيش بإعفاء كلوب باشا 

من منصبه كقائد للجيش ا�ردني، وتسليمها إلى ضباط أردنيين.
- شارك ا�ردن بتأسيس جامعة الدول العربية، وانضم إليها عام ١٩٤٥.

- استقل ا�ردن عن بريطانيا في ٢٥ أيار ١٩٤٦.
العربي ا�ردني في حرب فلسطين ١٩٤٨م وقاتل  - مشاركة الجيش 

الجيش ببسالة.
- أصبح ا�ردن عضوا في هيئة ا�مم المتحدة في مطلع الخمسينيات 

من القرن الفائت.
- إعالن الوحدة بين الضفتين في ٢٤/نيسان/١٩٥٠م.

- إعالن الدستور ا�ردني عام ١٩٥٢م في عهد الملك طالل بن عبد ا� 
بن الحسين بن علي.

- تولي الملك الحسين بن طالل سلطاته الدستورية في ١٩٥٣/٥/٢م.
- تعريب قيادة الجيش بتاريخ ١٩٥٦/٣/١م.

- إنهاء المعاهدة ا�ردنية البريطانية عام ١٩٥٧م.
- دخل ا�ردن في وحدة اندماجية مع العراق عام ١٩٥٨ وسمي االتحاد 

الهاشمي العربي، لكنه لم يدم إال �شهر.
- شارك ا�ردن في حرب ا�يام الستة عام ١٩٦٧.

- معركة الكرامة في ١٩٦٨/٣/٢١ م
فاشلة  محاولة  من  طالل  بن  الحسين  الملك  نجا   ١٩٧٠ يونيو   ٩ في   -
المنظمات  قبل  من  صويلح  منطقة  في  موكبه  مرور  أثناء  الغتياله 
الفلسطينية، وبلغ السيل الزبا لدى القيادة ا�ردنية حيث تقرر في مقر 
ضربة  بتوجيه  عّمان  في  ا�ردنية  المسلحة  للقوات  العامة  القيادة 
استئصالية ضخمة وبقوات متفوقة إلى كل المنظمات الفلسطينية 

داخل المدن ا�ردنية.
- شارك ا�ردن في حرب تشرين التحريرية عام ١٩٧٣ في إسناد القوات 

السورية بالجوالن.
- وقف ا�ردن إلى جانب العراق في حربه ضد إيران ابتداًء من عام ١٩٨٠ 

الى١٩٨٨ (حرب الخليج ا�ولى).
- فك ارتباط ا�ردن إدرايا وقانونيا بالضفة الغربية عام ١٩٨٨ بطلب من 

منظمة التحرير.
محادثات  في  التحرير  منظمة  مع  مشترك  بوفد  ا�ردن  مشاركة   -

السالم في مدريد بعيد حرب الخليج الثانية عام ١٩٩١.
- التوقيع على معاهدة السالم مع إسرائيل في وادي عربة عام ١٩٩٤، 

وإنهاء حالة الحرب رسميا بين الطرفين.
عام  الدستورية  سلطاته  الحسين  بن  الثاني  ا�  عبد  الملك  تولي   -

.١٩٩٩

https://bit.ly/2ZiNv5z المصدر



المدافع  إن  الثالثاء  اليوم  القدم  لكرة  البرازيلي  االتحاد  أعلن 
نيمار  زميله  من  بدًال  القيادة  شارة  على  سيحصل  ألفيس  داني 

خالل مشاركة منتخب البرازيل في بطولة كوبا أمريكا ٢٠١٩.

وسُتقام بطولة كوبا أمريكا في الفترة من ١٤ يونيو إلى ٧ يوليو 
على  للحصول  البرازيلي  المنتخب  يتطلع  فيما   ، البرازيل  في 
اللقب �ول مرة منذ عام ٢٠٠٧ عندما فاز على منتخب ا�رجنتين 

في المباراة النهائية.

المباراة االفتتاحية  البرازيل أمام بوليفيا في  وسيلعب منتخب 
من كوبا أمريكا في مدينة ساو باولو ، في حين سيخوض بعد 
المجموعات  مرحلة  في  وبيرو  فنزويال  أمام  مباراتين  ذلك 

المؤهلة إلى مراحل خروج المغلوب.

وقال االتحاد البرازيلي في بيان نشر على موقعه الرسمي بعد 
المنتخب  قائد  ألفيس  دانييل  ”سيكون   : الثالثاء  اليوم  ظهر 
البرازيلي في المباريات الودية ضد قطر وهندوراس ، وأيضÛ في 

بطولة كوبا أمريكا لعام ٢٠١٩“.

وأشار البيان إلى إنه جرى إبالغ ألفيس، الذي لعب ١٣٨ مباراة مع 
البرازيل، عن دوره الجديد ، وذلك بعد أن حّمل الالعب البالغ من 
 (١-٠) Ûشارة القيادة أربع مرات وآخرها الفوز ودي Ûالعمر ٣٦ عام

على ألمانيا في عام ٢٠١٨.

٢

كشفت صحيفة ”ذا صن“ اÅنجليزية عن اقتراب نادي مانشستر 
سيتي من الفوز بصفقة الشاب المميز جواو فيليكس موهبة 
أندية  كبرى  من  العديد  اهتمام  من  بالرغم  البرتغالي،  بنفيكا 

أوروبا بضمه.

البرتغالي جواو فيليكس صاحب ١٩ عاًما ا�نظار  ولفت الشاب 
إليه بشدة مع فريقه بنفيكا هذا الموسم، بتسجيله ١٢ هدف، 
وصناعة ٦ آخرين في ٣٢ مباراة، مما جعل كبرى ا�ندية ترغب 

في التعاقد معه.

اÅيطالي  يوفنتوس  نادي  بأن  اÅنجليزية  الصحيفة  وأشارت 
فيليكس،  جواو  الشاب  البرتغالي  الالعب  بضم  بشدة  مهتم 
نهاية  في  بالصفقة  فاز  قد  سيتي  مانشستر  أن  يبدو  ولكن 

المطاف.

موافقته  أبدى  جوارديوال  بيب  اÅسباني  أن  الصحيفة  وأكملت 
الذي  المميز  مستواه  بعد  فيليكس،  جواو  مع  التعاقد  على 

ظهر عليه هذا الموسم.

على  عرضت  سيتي  مانشستر  إدارة  بأن  صن“  ”ذا  وأوضحت 
على  للموافقة  استرليني  مليون   ١٠٥ مبلغ  بنفيكا  مسؤولي 

رحيل جواو فيليكس.

جواو  فسيكون  المغري،  العرض  هذا  على  بنفيكا  وافق  وإذا 
فيليكس هو أغلى العب شاب في العالم بكل تأكيد.

السيتي سيجعل فيليكس 
أغلى العب شاب في العالم!

https://bit.ly/2WC5APo المصدر:

ألفيس يحصل على شارة القيادة
من نيمار في كوبا أمريكا

https://bit.ly/2X2gehB المصدر:



٣

كشفت صحيفة سبورت اÅسبانية عن إمكانية حدوث تغييرات جذرية في الهيكل اÅداري لبرشلونة خالل الفترة القادمة 
كنتيجة النهيار الفريق في نهاية الموسم.

الماضية،  ا�ربعة  المواسم  الذي حصده في  وتلقى برشلونة هزيمة مدوية من فالنسيا وخسر لقب كأس ملك إسبانيا 
يد  على  النهائي  نصف  من  أوروبا  أبطال  دوري  بطولة  الفريق  يودع  لم  لو  الفوضى  هذه  لتحدث  تكن  لم  الخسارة  هذه 

ليفربول بطريقة مذلة.

كارثتي  بعد  منصبه  بخسارة  المهدد  الوحيد  الشخص  هو  ليس  فالفيردي  إرنستو  أن  تقريرها  في  الصحيفة  وأوضحت 
أنفيلد رود وفيامارين، فهناك أيضÛ بيب سيجيرا المدير العام في النادي.

وأضاف التقرير أن جوسيب ماريا بارتوميو رئيس النادي سوف يعقد اجتماع يوم غد الثالثاء لمناقشة ما حدث بالفريق في 
ا�سابيع الماضية والخطة المستقبلية، وقد يسفر هذا االجتماع عن بعض القرارات الصارمة.

بارتوميو يدعم بيب سيجيرا وال يفكر أبدâ بإقالته من منصبه، لكن المشكلة أن معظم أعضاء مجلس اÅدارة ال يوافقوه 
الرأي، ويريدون أن ينحوه عن منصبه وتعيين شخص آخر.

نفس ا�مر ينطبق على المدرب إرنستو فالفيردي الذي يحظى بدعم بارتوميو وليونيل ميسي الذي صرح عقب نهاية مباراة 
الخفافيش ”اعتقد أنه قام بعمل مثير لäعجاب، أو أن يستمر“، فهو ال يحظى أيضÛ بتأييد أعضاء المجلس الذين سيصوتون 

Åقالته بنسبة كبيرة.

شخص آخر مهدد با�قالة
https://bit.ly/2Zkbdytفي برشلونة .. ليس فالفيردي المصدر:



قال المتحدث باسم وزارة الخارجية اÅيرانية الثالثاء إن طهران ال 
ترى أي فرصة للتفاوض مع الواليات المتحدة، وذلك بعد يوم 
من تصريحات للرئيس ا�ميركي دونالد ترامب تحدث فيها عن 

إمكانية التوصل التفاق مع إيران بشأن برنامجها النووي.
ونقلت وكالة فارس لºنباء عن المتحدث عباس موسوي قوله 

"نحن اåن ال نرى مجاال �ي مفاوضات مع أميركا".

٤

إيران: ال مجال للتفاوض مع
الواليات المتحدة

https://bit.ly/2ZjXckw المصدر:

أخبار العالم

ا�ردن،  في  الالجئين  لشؤون  المتحدة  ا�مم  مفوضية  قالت 
إنها أنفقت نحو ٧٤ مليون دوالر من مجموع موازنتها السنوية 
البالغة ٣٧١٫٨ مليون دوالر لعام ٢٠١٩، مخّصصة لتأمين احتياجات 

الجئين سوريين وعراقيين وغيرهم.

وغّطى مجموع ما أنفقته المفوضية ٢٠٪ من إجمالي متطلبات 
حول  المفوضية  تقرير  وفق  الحالي،  للعام  مخصصة  مالية 

تمويل عملياتها في ا�ردن الصادر في ٢٧ أيار/ مايو الحالي.

الرئيسية  المانحة  الجهات  قائمة  المتحدة  الواليات  وتصّدرت 
لعمليات المفوضية في ا�ردن بتمويل بلغ نحو ٤٠ مليون دوالر، 
والنرويج ٤٫٣ ماليين دوالر، أستراليا ٣٫٧ ماليين دوالر، واليابان بنحو 
٣٫٥ ماليين دوالر لكل منهما، إضافة إلى كندا وإيرلندا وغيرها 

من دول مانحة.

العالم  في  دولة  أعلى  ثاني  يعتبر  الذي  ا�ردن،  في  ويعيش 
منهم  الجئا،   ٧٦٢٫٤٢٠ السكان،  عدد  مع  مقارنة  الالجئين  بعدد 
 ٧٩٣ سودانيا،   ٦٫١٤٦ يمنيا،   ١٤٫٤٥٧ عراقي،   ٦٧٫٦٠٠ سوريا،   ٦٧١٫٥٧٩

صوماليا، و ١٫٨٤٦ من جنسيات أخرى.

بداية  منذ  سوري  مليون   ١٫٣ من  أكثر  ا�ردن  يستضيف  فيما 
ا�زمة في ٢٠١١، يبلغ عدد المسجلين في المفوضية أكثر من ٦٧١ 
 ٥ من  أكثر  أصل  من  المتحدة،  ا�مم  لدى  مسجل  الجئ  ألف 

ماليين الجئ سوري في ا�ردن ودول مجاورة.

مناطق  في  ا�ردن  في  السوريين  الالجئين  من   ٪٨٣ ويقطن 
 ٣ في   ٪١٧ يعيش  حين  في  الجئين،   ٥٤٥٦٠٩ وعددهم  حضرية، 
 ٦٩٠٣ ا�ردني  واÅماراتي  الجئا،   ٤٠٥٣٣ ا�زرق  هي  مخيمات، 

الجئين، والزعتري ٧٨٦٠٥ الجئين.

إنفاق 74 مليون دوالر لدعم
الالجئين في ا�ردن

https://bit.ly/2WXsIEa المصدر:

حجم تمويل خطة االستجابة ا�ردنية لºزمة السورية لعام ٢٠١٩ 
مطلع  منذ  دوالر  مليار   ٢٫٤ أصل  من  دوالر،  مليون   ١٨ نحو  بلغ 
العام الحالي وحتى ١٥ مايو/ أيار الحالي، وبنسبة تمويل وصلت 

إلى ٠٫٨٪.

وزارة التخطيط والتعاون الدولي اعتمدت خطة استجابة ا�ردن 
النهائية لºزمة السورية لعام ٢٠١٩، بمتطلبات تبلغ ٢٫٤ مليار دوالر، 
بعد إقرارها في مؤتمر دعم مستقبل سوريا والمنطقة الذي 

عقد في بروكسل في ١٢ أذار/ مارس.

ترأسه  الذي   ٣ بروكسل  مؤتمر  في  دوليون،  مانحون  وتعهد 
االتحاد ا�وروبي بشراكة مع ا�مم المتحدة، بمبلغ ٦٫٩ مليارات 
دوالر لدعم محتاجين بمساعدات إنسانية في سوريا وخارجها، 

ومجتمعات مضيفة في دول مجاورة.



٥

أخبار العالم

المدن  لمنظمة   ١٨ العام  المؤتمر  الكبرى  عّمان  أمانة  تستضيف 
العربية والذي ينعقد في عمان يومي ٢٤ و٢٥ من حزيران/يونيو 

المقبل.

وينعقد المؤتمر العام تحت عنوان: " تنمية مستدامة.. وشراكة 
مجالس  ورؤساء  العواصم  أمناء  من  كبيرة  وبمشاركة  أقوى" 
من  عدد  وبحضور  العربية  البلديات  ورؤساء  المحلي  الحكم 

الهيئات والمنظمات اÅقليمية والدولية وا�كاديميين والخبراء.

العربية بحاجة إلى  "المدن  وأّكد أمين عّمان يوسف الشواربه أن 
الراهنة  الظروف  ظل  في  المشترك  التعاون  وتعزيز  التكاتف 

لمواكبة المتغيرات المتسارعة والمستجدات من حولنا".

المدن  لمنظمة   ١٨ العام  المؤتمر  أعمال  "استضافة  إن  وقال: 
العربية يعتبر انطالقة جديدة للعمل العربي المشترك من أجل 
 âعنصر تشكل  باتت  والتي  المستدامة  التنمية  أهداف  تحقيق 

أساسÛ لتطور وتقدم المدن".

المملكة ا�ردنية الهاشمية  وأعرب الشواربه عن ترحيبه بضيوف 
ورؤساء  المحلي  الحكم  مجالس  ورؤساء  العواصم  أمناء 
في  العام  المؤتمر  انعقاد  أن   âمؤكد والمحافظين،  البلديات 
دعم  على  الهاشمية  ا�ردنية  المملكة  حرص  يعكس  عّمان 

خطط وبرامج التنمية لما فيه خير مدننا العربية.

حمد  أحمد  العربية  المدن  منظمة  عام  أمين  عّبر  جهته  من 
�عمال  الكبرى  عّمان  أمانة  من  لالستضافة  تقديره  عن  الصبيح 
تستضيف  عّمان  أن  إلى   Ûالفت للمنظمة   ١٨ العام  المؤتمر 
"المنتدى  العربية  المدن  منظمة  مؤسسات  من  مؤسستين 
للمدن  الثقافي  العمل  و"مجموعة  الذكية"  للمدن  العربي 

العربية ".

استضافة المؤتمر العام لمنظمة المدن العربية
https://bit.ly/2I7jKyY المصدر:

ورؤية  توجه  مع   Ûمنسجم المؤتمر  عنوان  "يأتي  الصبيح  وقال 
والخطط  البرامج  دعم  نحو  العربية  المدن  منظمة 
واالستراتيجيات التي من شأنها أن تحقق النمو المستدام للمدن 

العربية".

ومنذ  العربية  المدن  بيت  هي  العربية  المدن  منظمة  أن  وأضاف 
دعم  على  دأبت  الكويت  دولة  في   ١٩٦٧ العام  في  تأسيسها 
من  وذلك  المستدام  النمو  تحقيق  من  العربية  المدن  وتمكين 
خالل البرامج والخطط واالستراتيجيات التي تدعم مسيرة النمو 
خاصة وأن ست مؤسسات تنضوي تحت منظمة المدن العربية 

تعمل بشكل فاعل بتنظيم الندوات والدورات والمنتديات".

اÅقليميين  شركائها  مع  وبالتعاون  العربية  المدن  "منظمة 
ونشر  العالمي  الحضاري  الركب  مواكبة  على  تعمل  والدوليين 

مفهوم الشراكة الفاعلة بين مدنها ا�عضاء"، وفق الصبيح.

من  عمل  ورشتا   ١٨ العام  المؤتمر  أعمال  هامش  على  وستعقد 
ا�ولى  الورشة  تعقد  العربية،  المدن  منظمة  مؤسسات  تنظيم 
تحت عنوان "الذكاء االصطناعي وانترنت ا�شياء لدعم استدامة 
المدن" بتنظيم مشترك بين المعهد العربي Åنماء المدن ومركز 

البيئة للمدن العربية.

المدينة  في  والمعلوماتية  المعرفة  "إدارة  الثانية  والورشة 
للمدن  الثقافي  العمل  مجموعة  بين  مشترك  بتنظيم  العربية" 

العربية والمنتدى العربي للمدن الذكية.

يذكر أن منظمة المدن العربية تتخذ من الكويت مقرâ لها، وهي 
وتعنى   ،١٩٦٧ العام  تأسست  حكومية  غير  إقليمية  منظمة 
بشؤون المدن والبلديات وتضم أكثر من ٦٠٠ مدينة وبلدية عربية.
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