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مقدمة لجنة الموسوعة
    يعد التاريخ العسكري جزء ال يتجزأ من تاريخ الدولة األردنية، وحجر الزاوية له، فهو ُمكمل للتاريخ السياسي 
 واالقتصادي واالجتماعي منها، ويالزم التاريخ العسكري نشوء وتأسيس الدولة األردنية منذ بداياتها األولى

 ويشهد على ارتقائها وانتصاراتها ومنجزاتها الوطنية، وينقل التاريخ العسكري صفحات وطنية ناصعة حافلة 
بالبطوالت والتضحيات سطرها الرعيل األول بعزة وأنفة وشموخ.

     تشكل الموسوعة التاريخية العسكرية إرثًا وطنيًا وكنزًا ثمينًا للتاريخ العسكري األردني يسرد لنا تفاصيل 
الحياة العسكرية وأطوارها ومراحل التطور والتحديث في القوات المسلحة األردنية- الجيش العربي الذي رافق 

نشوء وتأسيس الدولة األردنية التي يحتفل الوطن بمئويتها األولى.    
     وفي هذا المقام ال يسعنا في مديرية التوجيه المعنوي إال أن نتقدم بأجزل عبارات الشكر والوفاء وعظيم 
االمتنان والثناء إلى عطوفة رئيس هيئة األركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي على دعمه الحثيث 
والمتواصل، وخالص الشكر لقادة التشكيالت والوحدات العسكرية، والمدراء في القيادة العامة للقوات المسلحة 

األردنية، ولكل من ساهم في إنجاز هذا العمل.

"محى اهلل األردن ومحى جاللة القائد األعلى للقوات املسلحة األردنية جاللة امللك 
عبداهلل الثاني ابن احلسني"
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      القوات المسلحة األردنية – الجيش العربي كبرى مؤسسات الوطن تشكلت نواتها من القوات التي شاركت في معارك 
الثورة العربية الكبرى ممن قدموا مع الملك عبدهللا المؤسس، ونمت وتطورت جنبًا إلى جنب مع الدولة األردنية، كانت 
 وال تزال الحامية والمدافعة عن هذا الحمى العربي األصيل وعنوانًا لألمن واالستقرار والنماء، تقر بأفعال رجالها العيون
 وتسعى لالنضمام اليها كل نفس حرة أبية، تسعى للتطور والتقدم في كافة المجاالت، وتترجم رؤى وتوجيهات جاللة القائد 
األعلى إلى استراتيجيات عمل تنفذها بكل كفاءة واقتدار، وهي األقدر على االنسجام والتكيف والتغير مع مجمل الظروف 
والمعطيات، ومواجهة كافة التحديات واإلمساك بزمام األمور وتحويل التحديات إلى فرص في سبيل أن يبقى الوطن آمنًا 
مستقرًا، تعبر عن الشخصية الوطنية األردنية بكل تجلياتها التي ترنو وتتطلع مع قائدها األعلى إلى كل قيم العدل والتسامح 
واحترام اإلنسان، من منطلق القوة واإلدراك الكامل لرسالة اإلسالم السمحة ونبذ كافة أشكال العنف والتطرف واإلرهاب التي 

تتقاطع وتعاليم ديننا اإلسالمي السمحة.

      لقد حمل هذا الجيش اسم األردن عاليًا في جميع المنابر الدولية وغدا يتبوأ مكانة وسمعة عزَّ نظيرها، منذ اللحظات 
األولى التي أراد له بنو هاشم أن يكون جيشنا لكل العرب قاطبة، فجاء شعار الجيش العربي الذي زيَّن هامات رجاله شعارًا 
يعكس قيم الصبر واإلرادة ومبادئ الحياة السامية التي اختطها لنا الهاشميون منذ أن أطلق الشريف الحسين رصاصته األولى 
من بطحاء مكة، فقدم الشهداء على ثرى الجوالن وفي القدس وباب الواد واللطرون والشيخ جراح وغيرها من األماكن التي 
ال تزال شاهدة على عظيم تلك التضحيات واالنجازات، وما زال هذا الجيش بكل راياته وكتائبه وسراياه األقرب إلى نبض 
قلوب قادته، منذ عهد جاللة الملك عبدهللا األول ابن الحسين حتى تولى قيادته جاللة الملك عبدهللا الثاني ابن الحسين ليبقى 
على المدى صوت الحق  وكلمته، وسيف البالد وسوطها وسياجها، وهو على الدوام صائنًا للحق والعدل ونواميس دستورنا.

       واليوم والقوات المسلحة تتأهب لدخول المئوية الثانية من عمر الدولة األردنية، فهي باقية على عهد جاللة قائدنا األعلى 
بها، تحمي الوطن وتذود عن مقدراته بكل عزيمة واقتدار، وتدفع العاديات عن وطننا الغالي، متسلحة بالثقة واألمل ومتخذة 
من توجيهات جاللة القائد األعلى منهجًا ونبراسًا لها في كل وقت وحين، وستبقى القوات المسلحة بإذن هللا عند حسن ظن 
قائدها بها، تضع أمن المملكة األردنية الهاشمية فوق كل اعتبار، معتزة باإلرث التاريخي والتضحيات الجليلة التي حققها 

أبطالها من ضباط وضباط صف وأفراد، سائلين هللا عز وجّل أن يحفظ بلدنا وجاللة قائدنا انه السميع المجيب.

 بقلم اللواء الركن يوسف احمد الحنيطي
رئيس هيئة األركان المشتركة 

تقديم:

بسم اهلل الرمحن الرحيم
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الفصل االول

الجيش العربي في الثورة العربية الكبرى
1916 م الى يوم معركة ميسلون 1920م

الثورة العربية الكبرى رسالة نهضة امة نحو االستقالل والسيادة     
      حين انطلقت رصاصة الثورة العربية الكبرى في العاشر من حزيران من عام1916م، كان العرب في آسيا 
تحديدًا تحت حكم غير العرب، ولم تشهد سماء العرب راية عربية وال امتلك العرب نظام حكم أو سيادة عربية، وال 
أي شكل من مقومات الدولة، فاستحقت الثورة ان تكون عربية اواًل النها بتفكير وتخطيط عربي وان تكون الكبرى 
النها انطلقت كثورة شاملة لكل كائن عربي وحملت رسالة واضحة تستهدف حرية العرب وسيادتهم وكرامتهم وتوفير 
الحياة الفضلى، وحملت القوات المسلحة األردنية هذه الرسالة، وأصبحت عنوانا في كل وحدة عسكرية الثورة العربية 
الكبرى رسالة نحن حماتها ودعاتها، وقد استلهم الجنود منها معاني شرف الخدمة العسكرية وأصبحت عنوانًا لدولتنا 

األردنية كمنهج ورؤى هاشمية.

       ولنا في الخطاب الهاشمي قدوة ومعنى حين نقف عند خطاب جاللة الملك عبدهللا الثاني في العيد الستين الستقالل 
المملكة األردنية الهاشمية في 25 أيار عام 2006م حين يقول جاللته: "كل واحد منا يعرف ويعتز بأن هذا الوطن نشأ 
وتأسس على رسالة الثورة العربية التي قادها الشريف الحسين بن علي لتحرير األمة وتوحيدها، ولذلك سـيظل األردن 
بعون هللا، األردن العربي المسلم، المنتمي ألمته العربية واإلسالمية، والحريص على النهوض بواجبه القومي والديني 
تجاه كل القضايا العربية واإلسالمية، ولن نقبل تحت أي ظرف من الظروف أن تكون عالقتـنا بأي بلـد أو جهة، على 
حساب عالقتنا بأمتـنا العربية أو اإلسالمـية، وانتساب هذا الوطن إلى الثورة العربية، وانتساب قيادته إلى الدوحة النـبوية 

الشريفة يفرض علينا أن نكون أول من يـتصدى للدفـاع عـن اإلسالم والعـرب والمسلمين".
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قراءة تحليلية في المراسالت التاريخية بين الشريف الحسين بن علي والسير هنري 
مكماهون المعتمد البريطاني- نائب جاللة ملك بريطانيا في مصر)*(

     لم تكن العالقة العربية البريطانية لتأتي مصادفة، بل عن تخطيط ورغبة بريطانية ذلك حين برزت حاجة بريطانيا 
اإلستراتيجية إلى ضرورة التحالف مع العرب أثناء الحرب العالمية األولى، وضرورة استمالتهم والتعاون معهم ألنهم 
في منطقة إستراتيجية عسكرية إضافة للعامل الديني وكون الشرافة في مكة، عدا عن وجود حشد عسكري تركي 

كبيرإضافة إلى ضرورة الحد من النفوذ األلماني في منطقة بالد الشام والجزيرة والعراق.

     كانت بداية العالقات العربية البريطانية من خالل اإلتصال المباشر الذي خطط له خديوي مصر بلقاء األمير عبدهللا 
ابن الحسين مع اللورد كتشنر في القاهرة، وقد تحدث جاللة الملك المؤسس عبدهللا األول عن بداية هذه العالقة في 
 مذكراته التي جمعت في األعمال الكاملة، وقد وّثق سموه آنذاك قصة العالقة كما وردت في الصفحات )113-111(

 علما أّن هناك مراسالت أخرى تمت كالتي اشرنا إليها مع اللورد كتشنر وقد تحدث عنها األمير عبدهللا في المذكرات 
)عبدهللا بن الحسين، 2008(، وهناك مراسالت بين المستر ستورز واألمير عبدهللا، ونشير هنا إلى بداية المراسالت 
المستر  إلى  الحسين رسالة  ابن  اليوم أرسل األمير عبدهللا  تموز 1915م ، في ذات  يوم 14  الرسمية وقد كانت 
ستورز)**( يتحدث فيها عن المصالح المشتركة وعن الرغبة األكيدة في التعاون وطلب ضرورة إرسال المؤن والذخائر 

بالسرعة الممكنة.

الرسالة األولى: من الشريف الحسين بن علي إلى السير مكماهون )مكة- 2 رمضان 1333 هجرية 14 تموز 
1915 ميالدية( بدأت هذه الرسالة بقرار العرب أن يعيشوا وأن يفوزوا بحريتهم المطلقة، وأن يتسلموا مقاليد الحكم 
نظريًا وعمليًا بأيديهم، وبينت األهداف التي يسعى إليها العرب من خالل التعاون مع بريطانيا )دون اعتبار أية معاهده 
أخرى من أي نوع كان ال عالقة لها بهذا الهدف( واستندت الرسالة األولى التي تضمنت ست نقاط على بنود ميثاق 
دمشق الذي حدد الدولة العربية وأشار في مادتيه الثالثة والرابعة إلى العالقات االقتصادية، وأشارت الرسالة أن مدة 
االتفاق في هذا المجال هو خمسة عشر سنة، وتتضمن هذه الرسالة اعتراف بريطانيا العظمى باستقالل البالد العربية 
الهندي  المحيط  البصرة وجنوبًا  إلى خليج  ضمن منطقة يحدها شمااًل خط مرسين – أضنة، وشرقًا حدود فارس 
باستثناء عدن، وغربًا البحر األحمر والبحر المتوسط إلى مرسين، وتوافق بريطانيا على إعالن خالفة عربية، كذلك 
تعترف حكومة الشريف الحسين العربية بأفضلية بريطانيا في جميع المشاريع االقتصادية في البالد العربية، وأيضًا 
 يقوم الفريقان المتعاقدان بتبادل التعاون إلى أقصى حد، لمجابهة أية قوة أجنبية، وال يعقد الصلح دون موافقة الطرفين
يتشاور الفريقان إذا دخل أحدهما في نزاع مسلح مع طرف ثالث، تعترف بريطانيا بإلغاء االمتيازات األجنبية في البالد 
العربية، وطالبت المذكرة اإلجابة على هذه اإليضاحات خالل ثالثين يومًا، وقد رد السير هنري مكماهون)***( بنفس 

)*( أول من نشر هذه المراسالت هو جورج انطونيوس في كتابه يقظة العرب "تاريخ الحركة القومية العربية الصادر عام 1936م عن دار العلم للماليين ، بيروت ط4 1980
)**( السير رونالد هنري أمهرست ستورز Sir Ronald Henry Amherst Storrs  )1881-1955( أحد الموظفين اإلنجليز ممن خدموا في الشرق األوسط في مصر والعراق وفلسطين وقبرص في 
وزارتي المستعمرات والخارجية وخدم في الجيش البريطاني )خالل الحرب العالمية األولى( ، كان حاكم قبرص خالل فترة نفي الشريف الحسين بن علي ،وكان قد اجتمع مع الشريف الحسين بن علي اكثر 

من مرة في جدة للتباحث حول المعاهدة الحجازية البريطانية التي رفضها الشريف الحسين.
)***( هنري مكماهون ،المقدم السير فينسنت آرثر هنري مكماهون كان مندوب صاحب الجاللة البريطانية والمعتمد في مصر من 2 كانون الثاني 1915 الى 1 كانون االول 1917م ،اشتهر بمراسالته مع 

الشريف الحسين بن علي ،وفيها وعد العرب باالستقالل ،أنعم الشريف الحسين عليه بوسام النهضة من الدرجة االولى
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)*( اللورد هربرت  كتشنر عين قنصاًل في مصر من أيلول1911-1914، وخالل هذه الفترة تواصل مع االمير عبدهللا اثناء زيارة له الى خديوي مصر بدعوة منه ، وطرح فكرة استعداد بريطانيا لتقديم 
الدعم للعرب في مسعاهم لنيل االستقالل . وكانت هذه بداية التنسيق العربي البريطاني .

)**( الشريف الحسين بن علي .ولد في مكة المكرمة 1854 وتوفاه هللا في عمان في عام 1931 ودفن في المسجد األقصى . كان اميرا لمكة عام 1908 م وقاد الثورة العربية الكبرى وفاوض االنجليز بثبات 
وتصميم على الحق العربي في السيادة واالستقالل

الرسالة الثانية : من السير مكماهون إلى الشريف الحسين بن علي )القاهرة – 19 شوال 1333 هجرية 30 آب 
 1915 ميالدية( أكد السير مكماهون في رسالته هذه، التي هي رد على رسالة الشريف الحسين السابقة على ما تم

وما نقله اللورد كتشنر)*(، وتأكيد بريطانياعلى استقالل العرب وترحيب جاللة ملك بريطانيا باسترداد الخالفة العربية 
على يد عربي صميم من فروع تلك الدولة النبوية المباركة، وهنا يشير مكماهون إلى مسألة الحدود للدولة العربية 
التي أكد عليها الشريف الحسين ين علي في رسالته األولى، فيجيب مكماهون " إنها سابقة ألوانها "، ومن باب وضع 
العراقيل ومعاتبة العرب فيشير مكماهون إلى أن بعض العرب بدل مساعدتنا فقد مد يده إلى األلمان، ويشير مكماهون 

إلى إرسال الحبوب والصدقات المقررة من البالد العربية إلى الحجاز.

الرسالة الثالثة: من الشريف الحسين بن علي إلى السير مكماهون )مكة 29 شوال 1333 هجرية9 أيلول 
1915 ميالدية( كان الشريف الحسين بن علي واضحَا في رده حول مسألة الحدود متهمًا بريطانيا)بالفتور والتردد( 
وقال الشريف الحسين "إن تلك الحدود والتخوم المطلوبة ليست لشخص متعلق إرضاءه والبحث معه فيها عندما تضع 
 الحرب أوزارها، بل أقوامنا رأوا إن تشكالتهم الجديدة الضرورية والقائمين بأمرها مربوط على تلك الحدود والتخوم
وعقدوا الكلمة عليها"، وأشار الشريف الحسين بذكاء إلى موضوع إرسال الحبوب والمساعدات وقال: إن هذه هي 
من األوقاف الخاصة وليس لها عالقة بالسياسة، وأشار الشريف الحسين بن علي )**( إلى ما أورده مكماهون بأن 
بعض األقوام العربية هي مع األلمان واألتراك وقال: "ُأَنِزُه شهامة أصالتكم عن أن نقول بأنها ليست من قوام حياتنا 
 المادية والمعنوية". وأشار إلى مسألة هامه بقوله :" كلهم ينتظرون نتيجة هذه المباحثات التي تتوقف فقط على رفضكم 

أو قبولكم بقضية الحدود وعلى تصريحكم بحماية ديانتكم أواًل ثم بقية حقوقهم من أي أذى أو خطر".

      وتتضمن هذه الرسالة  التخلي عن إدخال واليتي مرسين وأضنة في أقسام المملكة العربية، أما حلب وبيروت 
فهما واليتان عربيتان، حيث رفض الشريف التخلي عنهما ورفض المصالح الفرنسية فيهم، إصرار الشريف على 
 أن الواليات العراقية عربية خالصة العروبة، وطلب عدم تخلي بريطانيا عن العرب وأن ال تعقد صلحًا مع األعداء
 موافقة الشريف على استعانة العرب بالموظفين والمستشارين اإلنجليز واشترط عدم تدخلهم في الشؤون الداخلية 
إذا قبلت هذه الشروط فالعرب سيلقون بثقلهم إلى جانب بريطانيا، وفي كانون األول 1915م بعث مكماهون برده 
على الرسالة الثالثة أجلَّ فيها مكماهون مسألة البت في المصالح البريطانية وأيضًا في االمتيازات في حلب وبيروت 

وموضوع الصلح مع األعداء ما لم يستند على حرية الشعوب وخالصها من سلطة األتراك واأللمان.

الشهر بطريقة غامضة، وكرر التعهدات للعرب بشأن استقالل العرب والخالفة العربية، أما بالنسبة للحدود فالحديث 
حسب قوله هو سابق ألوانه.
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الرسالة الرابعة: من السير مكماهون إلى الشريف الحسين بن علي )القاهرة – 15 ذي الحجة 1333 
هجرية 24  تشرين األول 1915ميالدية( هذه الرسالة هي رد على رسالة الشريف الحسين بن علي السابقة 
وبعد عبارات التبجيل يعرب مكماهون عن أسفه لما ورد بأنه قابل مسألة الحدود بالتردد والفتور وقال إنه 
شعر باهتمام الشريف الحسين في هذه المسألة، ولذلك قام باإلسراع بإبالغ حكومة بريطانيا العظمى بمضمون 
الكتاب، وأنه قد حصل على إجابة من بريطانيا أوردها في خمس نقاط، حول تعديالت الحدود واألقاليم، وقد 
أكدت النقطة األولى على استعداد بريطانيا لالعتراف باستقالل العرب ضمن كل الحدود التي يطلبها )شريف 
مكة( مع صيانة األماكن المقدسة من أي اعتداء خارجي مع استثناء واليتي بغداد والبصرة بسبب مصالح 
بريطانيا فيهما، وفي هذه الرسالة ما يشير إلى عقد تحالف عربي بريطاني هدفه طرد األتراك من بالد العرب 
وتحرير الشعوب العربية، وأكد فيها الشريف الحسين بأنه من المستحيل أن نتساهل بأن تكسب فرنسا أو سواها 
واحدًا من والية بيروت أو حلب، وجاء جواب مكماهون بأنه ال شك أن الشريف يعمل لما فيه مصلحة األمة.

الرسالة الخامسة : من الشريف الحسين بن علي إلى السير مكماهون )مكة – 27 ذي الحجة 1333هجرية 
إلى  ننظر  حين  ونحن  العربية،  المطالب  تظهر  رسالة  أهم  هذه  لعل  ميالدية(  الثاني 1915  تشرين   5
المستقبلية بين العرب واالنجليز وبشرط  العالقات  المراسالت فهي مساجالت ومناقشات تستهدف ترتيب 
االعتراف باالستقالل والحدود والسيادة العربية، وفي هذه الرسالة الخامسة من الشريف الحسين ما يؤكد على 
وحدة األرض العربية وعدم استثناء واليتي حلب وبيروت، وال أي منطقة يعيش فيها المسيحيون، وأنه ال 
 موافقة على استثناء واليتي بغداد والبصرة لمكانتهما التاريخية من عهد علي بن أبي طالب كرم هللا وجهه.

       أما عن دعوة بريطانيا لعقد التحالف العربي البريطاني وما ينجم عنه من اإلسراع في حركة الثورة فقد 
كان تحذير الشريف الحسين بن علي من اعتبار العرب أنهم قد شّقوا عصا الطاعة، ولكن السؤال كيف سيكون 
دور بريطانيا في حالة قيام العرب بثورتهم ضد األتراك، وتشرح بقية النقاط في هذه الرسالة االحتماالت 
المترتبة على إعالن الثورة ومدى خدمة المصالح العربية، وهنا يقول الشريف الحسين مشيرًا إلى استعداده 
لدخول الحرب بقوله: " نصيبنا من هذه الحروب إما سعادة تضمن للعرب الحياة التي تناسب تاريخهم، أو 
االضمحالل في سبيلها "وطلب الشريف الحسين سرعة الجواب، ويقول في خاتمة الرسالة" ولوال ما رأيتم 
ورأيت في عزمهم الخترت العزلة في شواهق الُسراة، ولكن أّبوا علّي يا عزيزي أعزك الباري بمرضاته إال 

أن يقودوني إلى هذا الموقف".

الرسالة السادسة: من السير هنري مكماهون إلى الشريف الحسين بن علي )القاهرة – 8 صفر 1334هجرية 
14كانون األول 1915 ميالدية( أشار مكماهون إلى مصالح فرنسا في واليتي بيروت وحلب، وأنه سيعاود 
الحديث والنقاش حولهما، أما والية بغداد فان لبريطانيا مصالح فيهما، ويشير مكماهون أن بريطانيا لن تدفع 
العرب إلى عمل سريع، وتأكيد أن بريطانيا لن تبرم أي صلح كان إال إذا كان من ضمن شروطه األساسية 

حرية الشعوب اإلسالمية وخالصها من األتراك.
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الرسالة السابعة: من الشريف الحسين بن علي إلى السير مكماهون )مكة – 25 صفر 1334 هجرية أول 
كانون الثاني  1916 ميالدية( أشار الشريف الحسين بن علي إلى مسألة التعويضات إذا كان قرار بريطانيا 
االستمرار في مصالحها في العراق، وأشار إلى أنه حين تضع الحرب أوزارها فإن العرب سيطالبون بما 
غّضوا النظر عنه لصالح فرنسا، وأنه ال يمكن التنازل عن أي شبر من أرض العرب، وأن أهل بيروت 
يرفضون أي انقسام أو تقسيم، وهذه الرسالة وهي الرابعة من الشريف الحسين إلى مكماهون تتضمن أول 
طلب للحصول على األسلحة والذخيرة من الجانب البريطاني كإشارة للتحضير واالستعداد للعمل العسكري.

الرسالة الثامنة: من السير مكماهون إلى الشريف الحسين بن علي )القاهرة – 15 ربيع األول 1334 
 هجرية 30 كانون الثاني 1915 م( وعد مكماهون في رسالته هذه أن ينظر في أمر بغداد بعد هزيمة العدو

 ووعد أنه لن يتم المساس بأي شيء حتى نهاية الحرب ونيل النصر، وقال إن الدم الفرنسي والدم البريطاني 
سيكون أقوى بعد نيل النصر،)هذا وأن بالد العرب ُمشتركة في هذا الغرض النبيل الذي يتم في اتحاد قوانا 
واجتماع كلمتنا(، ونالحظ من هذه الرسالة أنها مجاملة فقط، وال تتضمن أية وعود ولكن أشارت فقط إلى 

وضع احمد الشريف السنوسي في شمال أفريقيا.

الرسالة التاسعة: من الشريف الحسين بن علي إلى السير مكماهون)مكة – 14 ربيع اآلخر 1334 هجرية 
 18 شباط 1916 ميالدية( هذه آخر رسالة من الشريف الحسين إلى السير مكماهون وتتميز بأنها أطول رسالة
وتتضمن الخطوات التي اتخذها الشريف الحسين بن علي في سبيل الثورة والنهضة والتخطيط لها، مثل إرسال 
نجله األمير فيصل إلى الشام للتواصل مع األحرار العرب، وكخطوة تم إرسال نجله األمير علي ) نجلنا 
األكبر( إلى المدينة المنورة، ذلك ليكون جاهزًا للتدخل في بالد الشام، وتتضمن الرسالة تأكيد الطلب بإرسال 
المواد التموينية ومبلغ خمسين ألف ليرة ذهبية، )المشاهرة( أي لدفع الرواتب الشهرية، وإرسال الذخائر وتبين 

الرسالة أيضا كيفية توصيل هذه اإلمدادات وكيفية استالمها. 

الرسالة العاشرة: من السير مكماهون إلى الشريف الحسين بن علي )القاهرة – 6 جمادي األولى 1334 
هجرية 10 آذار 1916 ميالدية( آخر رسالة من السير مكماهون إلى الشريف الحسين بن علي، وفيها يعبر 
مكماهون عن سروره ) لوقوفنا على التدابير الفعلية التي تنوونها في األحوال الحاضرة( ويقول مكماهون 
إن حكومة بريطانيا صادقت على جميع مطالب الشريف الحسين بن علي، وتشير هذه الرسالة إلى توضيح 
مجريات الحرب القادمة وضرورة أن تتجه نحو الساحل التخاذ التدابير الفعالة ضد بعض النقاط العسكرية 
التركية التي تعمل ضد المصالح البريطانية، وتتضمن هذه الرسالة معلومات إستخباراتية مختلفة مثل زرع 
العديد من األلغام البحرية، وأن ابن الرشيد باع األتراك عددًا كبيرًا من الجمال، وأن تركيا تتلقى خسائر وهزائم 

مختلفة في الجبهة الوسطى.
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      إلى هنا تنتهي هذه الرسائل التاريخية، التي يالحظ أنها تعتبر من المواثيق الدولية التي تمت بين أمير مكة 
ونائب جاللة ملك بريطانيا في مصر، وحملت أكثر من اعتراف، أهمها االعتراف باستقالل العرب واالعتراف 
بالموافقة على كل طلبات الشريف الحسين، ولكن هل كان الهدف من هذا االعتراف هو الوصول إلى دفع 
العرب إلعالن الثورة؟ ومن ثم يكون هناك منحنى آخر؟ طبعًا هذا ما حصل وأشار إليه لورنس العرب في 
أعمدة الحكمة السبعة، وأشارت كل الدراسات أن هذه الثورة العظيمة قد تعرضت للخديعة البريطانية، وليس 
أدل من أن المراسالت قد انتهت في 6 آذار 1916م وبعد شهرين وفي 16 أيار 1916 تم توقيع اتفاقية سايكس 
بيكو التي استهدفت تقسيم بالد الشام والعراق، تبقى هذه المساجالت والمراسالت سجاًل تاريخيًا مشهودًا به 
لدور الشريف الحسين بن علي، ولمصداقية الثورة العربية الكبرى ولألهداف النبيلة التي قاتل العرب من أجلها 
وعلى رأسها السيادة التامة واالستقالل الكامل ضمن الحدود التي رسمتها المراسالت، والجدير بالذكر أنه تم 
االتفاق في الرسائل العشر المتبادلة بين الحسين ومكماهون على مساعدة بريطانيا للثوار العرب بإكمال النقص 
في الموارد المالية والسالح والعتاد، وتعهد بريطانيا باالعتراف بالخالفة العربية في حالة قيامها، باإلضافة 
إلى أن يتعهد الشريف بإعالن الثورة والتنديد باألتراك علنا ووصفهم بأعداءاإلسالم،)هنا اإلشارة إلى الحركة 

التورانية وجمعية االتحاد والترقي()*( .
     لذلك من خالل قراءة الرسائل الصادرة من الشريف الحسين نالحظ اإلصرار على مسائل محددة تتعلق 
بوحدة األرض العربية وعدم استثناء أي قطعة ارض للعرب باستثناء عدن، وتأكيد الموقف العربي بالحصول 
على السيادة التامة واالستقالل الذي يؤهل العرب كدولة، واألخذ باإلعتبار التعاون المستقبلي مع بريطانيا 
كحليفة لها أفضلية في التعامل الدولي والمحلي في النواحي السياسية واالقتصادية والعسكرية، ومن المالحظات 
الهامة على هذه المراسالت أنها قد فقدت كنسخ أصلية في معظمها، ومعظم ما وصلنا هي الترجمة العربية 
عن االنجليزية لهذه المراسالت، علما بأن النسخ األصلية قد كانت باللغة العربية، وتم ترجمتها لالنجليزية 
فيما بعد وهناك ما يشير إلى اإلختالف في الترجمة، ولعل الفضل يعود في نشر هذه الوثائق إلى المؤرخ 
جورج انطونيوس الذي زار الشريف الحسين بن علي في منفاه في قبرص، وحصل على نسخ من المراسالت 
وقام بنشرها في كتاب يقظة العرب إضافة إلى مراسالت أخرى ونبقى في حاجة إلى الكشف عن المزيد من 
 الوثائق لنقف عند إنصاف الثورة العربية الكبرى، وتقدير موقف الرجال وموقف قائدها الشريف الحسين 

ابن علي.

)*( جمعية االتحاد والترقي ،الحركة التورانية .التورانية نسبة الى جبال توروس التركية ،وهي حركة عنصرية تدعو العودة الى الجنس التركي وتتريك كل المقاطعات التي تحكمها تركيا.
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      كما ويالحظ ايضا من خالل القراءة التحليلية في هذه الرسائل بأن هناك سرعة في رد الشريف الحسين ابن 
علي على الرسائل، ومجموع أيام الفروق بين االستالم والرد كانت: 56 يوما فقط، بينما  السير مكماهون كان 
بطيئًا بالرد ومجموع فارق األيام بين االستالم والرد: 178 يومًا ومن األسماء التي ورد ذكرها في هذه المراسالت 

كناقلين لها:علي أفندي )البزار(، الخواجه الياس أفندي، الشيخ محمد بن عارف بن عريفان.
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    تتميز قوات الثورة العربية الكبرى)النظامية وغير النظامية( بمميزات خاصة تجعلها تتفوق في 
ميادين العمليات العسكرية أهمها: القيادة الهاشمية الممثلة بالشريف الحسين بن علي وأنجاله الذين آمنوا 
بأهداف سامية تنبع من قيم األصالة العربية والسيادة العربية المطلقة، الرغبة الجامحة لدى كل جنود 
الثورة العربية لتحقيق هدف االستقالل والوحدة والحكم واالستقالل العربي، وكذلك قناعة كل الفئات 
 والشرائح الممثلة للعرب بأهداف الثورة العربية الكبرى وأنها جاءت لتلتقي وأماني كل عربي وطموحاته
 باالضافة إلى أن قوات الثورة تقاتل فوق أراضيها وبين شعبها ومن أجلهما معًا )تحرير األرض 

تنظيم الجيش العربي
 في الثورة العربية الكبرى

8



املوسوعة التارخيية للقوات املسلحة االردنية  - اجليش العربي             

واإلنسان( وبالتالي فهي تكسب صفة التفوق على القوات األخرى الموجودة فوق األرض العربية، وأخيرًا 
إن قوات الثورة العربية هي عربية بمعنى الكلمة لها قاعدتها العربية في أرجاء الوطن العربي وشارك في 

قيادة قواتها ومعاركها القادة من جميع األقطار.

      لهذه األسباب فقد كان اندفاع العرب المنتظم نحو تحقيق أهدافهم وعلى أساس خطط له بطريقة ترقى 
لمستوى التنظيم في أي جيش في العالم في حينها، وبهذا كان الموقف العربي يرتكز على اكتساب صفة 

الشريك الكامل في المعركة كحليف مكتمل الشروط.
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      هنالك عدة عوامل ساهمت في صعوبة معرفة العدد الحقيقي للقوات العربية، نذكر من هذه العوامل التغير 
في بعض األحيان في المواقف لبعض العشائر ألسباب خاصة بهم وتتصل بالعالقة ما بين العشائر أنفسهم 
فنجد أن العشيرة "أ" مثال تعارض العشيرة"ب" وبالتالي فإن كال العشيرتين تتخذان مواقف معادية لألخرى، فإن 
التحقت هذه العشيرة "أ" بقوات الثورة العربية نجد أن العشيرة "ب" تلتحق بقوات الدولة التركية وهكذا، وأيضًا 
كان كثير من الجنود غير النظاميين يتركون ساحة المعركة بعد تحقيق هدف تلك المعركة وال يعودون وهذا 
يؤثر على العمليات الالحقة، باإلضافة إلى أن نسبة القوات غير النظامية كبيرة وهي تتفاوت من حين آلخر 
ففي معركة الطفيلة مثاًل بدأت المعركة بعدد قليل من القوات غير النظامية لكن ما لبثت أن تصاعدت أعدادها 
بعد أن وفد الرجال المتطوعون من بلدة عيمة مثاًل وآخرون من جرف الدراويش وبالتالي فقد كانت المعركة 
في ذلك اليوم على وتيرة واحدة من زخم الهجوم وقوة النار، ألن المدد بالقوات كان متصاًل ومستمرًا على مدار 
اليوم كله، وأخيرًا لم يوجد تنظيم عسكري مواٍز لقوات الثورة بحيث يستطيع كل قائد أن يوفر حجم قواته التي 
ستشترك في المعركة ألن كل زعيم عشيرة مثاًل يحشد قواته لكل مهمة في حينها وهذا يتوقف على الموقف 
العام في ذلك اليوم ويؤثر هذا على التخطيط للمعارك الالحقة، ألن القائد ال يستطيع معرفة حجم قواته الحقيقي.

العوامل المؤثرة على حجم القوات العربية
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     يمكن حصر قوات الثورة العربية الكبرى البرية التي شاركت في معان من خالل االستطالع والبحث في 
المراجع المختلفة حيث تبين أن المجموع العام التقريبي يقع ما بين تسعة آالف وسبعمائة وخمسون إلى عشرة 
اآلف جندي تقريبًا، ويعتقد أن هذا العدد منطقي وهو أقل عدد ممكن لهذه القوات التي كان يقودها األمير زيد 

بن الحسين ومعه جعفر العسكري)*(، أما عن تنظيم هذه القوات وتسليحها وكما أورده )العمري، 2004(:

)*( جعفر العسكري ولد عام 1885 في بغداد ، كان مديرا للحركات العسكرية في الثورة العربية الكبرى ، وكتب عنها ،ودون مذكراته لكنه لم يكملها ، تسلم رئاسة الوزراء اكثر من مرة ،توفاه هللا عام 
.1936

ت

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

نوع المدفعية

مدافع أبوس

مدفع صحراوي 18 باوند

مدفع غروب سريع

مدفع جبل غروب

مدفع مصري 7سم

مدفع جبل فرنسي

مدفع هوجكس 2،5سم

رشاش )برن(

بنادق

مسدسات

المالزم احمد البغدادي

المالزم سامي رؤوف

المالزم احمد الشنقيطي

المالزم الحاج احمد بكر

رفعت شوكت

الكابتن بيزاني
)فرنسي من اصل جزائري (

جميل المدفعي

--------

--------

--------

1 1

2

2

2

2

1

4

20

5000

1000

القائدالعدد

التنظيم و األسلحة
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العمليات العسكرية

        خاضت قوات الثورة العربية الكبرى معارك مختلفة في مسارح الحجاز واألردن وسوريا وهنا نرصد وقائع 
بعض األحداث والعمليات العسكرية، حيث أطلق الشريف الحسين بن علي الرصاصة األولى إيذانًا بإعالن الثورة 
العربية الكبرى رسميًا فجر يوم السبت 9 شعبان 1334هـ الموافق 10 حزيران 1916م وقد استسلمت الحامية 
التركية في جدة يوم 16 حزيران 1916م، وتولى قيادة العرب فيها الشريف محسن ابن أحمد منصور، وكذلك 
استسلمت قالع الترك في مكة المكرمة يوم 9 تموز 1916م، وقد تولى الشريف حسين بنفسه إدارة الحركات 
العسكرية فيها، ونذكر أيضًا أن الحامية التركية في مدينة الطائف استسلمت يوم 23 أيلول 1916م، وتولى األمير 
عبدهللا قيادة القوات العربية، اشترك األميران علي)*( وفيصل )**( في الهجوم على األتراك في المدينة المنورة ولكن 
تعزيزات قوية وصلت من دمشق بواسطة خط سكة الحديد ساهمت في تأخر استسالم فخري باشا قائد الحامية 

حتى 7 كانون الثاني 1919م.
بها  يحيط  وظل  1916م،  األول  كانون  أوائل  في  المنورة  المدينة  حصار  في  عبدهللا  األمير  اشترك      
الوجه  ثغر  وسقط  االستسالم،  راية  حاميتها  رفعت  حتى  علي  األمير  أخيه  جيش  مع  الشرقي  بجيشه 

)*( االمير علي بن الحسين ،االبن االكبر للشريف الحسين بن علي ،تولى مملكة الحجاز بعد تنازل والده عن الملك ،ثم اضطر لمغادرة الحجاز واالقامة في  العراق
)**( االمير فيصل بن الحسين االبن الثالث للشريف الحسين بن علي قاد الجيش الشمالي خالل الثورة العربية الكبرى ،تميز بقيادته الحكيمة وديبلوماسيته ، ووصل الى تحقيق اول هدف للثورة العربية 

الكبرى باقامة الدولة العربية المستقلة وعاصمتها دمشق
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علي)*(  بن  ناصر  الشريف  بقيادة  العرب  استولى  1917م،  الثاني  كانون   24 يوم  فيصل  األمير  يد   في 
وعوده ابو تايه )**(على ثغر العقبة يوم 6 تموز 1917م، انتصر العرب بقيادة األمير زيد)***( على الفرقة التركية 
التي هاجمت الطفيلة يوم 25 كانون الثاني 1918م، وفي شهر نيسان 1918م دمر العرب ثمانين مياًل من خط 
سكة الحديد إلى الجنوب من معان وبذلك توقف سير القطارات تمامًا بين معان والمدينة المنورة، قطع العرب يوم 

17 ايلول 1918م، خط السكة الحديد بين درعا ودمشق، وبين درعا وحيفا وبين درعا وعمان.
        استولى العرب بقيادة الشريف ناصر بن علي على مدينة درعا يوم 28 ايلول 1918م، استولى العرب 
بقيادة األمير زيد على معان يوم 23 ايلول 1918م، بعد انسحاب األتراك منها، دخلت طالئع الجيش العربي 
مدينة دمشق يوم األول من تشرين األول 1918م، أما األمير فيصل فوصل يوم 3 تشرين األول، استولى العرب 
على مدينة حلب يوم 22 تشرين األول 1918م، وكان يقود قواتهم النظامية نوري السعيد)****( وعلي جودت 
االيوبي)*****( بينما كان الشريف ناصر يقود قوات البدو، واشتركت قبيلة عنزة بزعامة ابن مهيد في الهجوم، وكان 
الجيش التركي بقيادة مصطفى كمال أتاتورك)******(، واخيرًا وقعت تركيا اتفاقية الهدنة في األول من تشرين الثاني 

1918م.
      واستمرت الثورة العربية الكبرى التي كان لها تأثير عسكري على مسرح القتال وحققت نتائجها، وكانت 
الذروة في دخول جيش الثورة العربية الكبرى إلى دمشق في الثاني من تشرين األول من عام1918م واعالن 
الدولة العربية األولى في تاريخ العرب بقيادة األمير فيصل بن الحسين، ثم لتتعرض هذه الدولة ألطماع وعد 
بلفور واالصطدام مع المستعمر الفرنسي وحدوث كارثة ميسلون في 24 تموز 1920م لتدخل المنطقة في منعطف 
جديد ولكن تبقى راية الثورة العربية الكبرى خفاقة في األعالي، يحملها الملك المؤسس عبدهللا بن الحسين لتكون 
هذه الدولة المملكة األردنية الهاشمية طليعة أمة العرب والخادمة لقضاياها العادلة بروح الثورة والنهضة وبالفكر 

الهاشمي العروبي.

)*( الشريف ناصر بن علي هو شقيق الشريف الحسين بن علي ،ودائما كان يتقدم الحمالت في ارض العرب تمهيدا لوصول جيش الثورة العربية الكبرى
)**( عودة ابو تايه، ولد عام 1870، التحق بقوات الثورة العربية الكبرى في الوجه على ساحل البحر االحمر ، ثم قاد حملة تحرير العقبة ونجح في دخولها يوم 6 تموز 1917م ،عرف عنه شجاعته 

ومواقفه البطولية، توفي رحمه هللا بتاريخ 29 تموز 1924م
)***( االمير زيد بن الحسين، االبن االصغر للشريف الحسين بن علي، كان يقاتل في الثورة العربية الكبرى في الجيش الشمالي بقيادة فيصل االول، تمكن من احتالل الطفيلة وهزيمة الجيش التركي فيها  

عاد الى العراق مع الملك فيصل االول وعين سفيرا للعراق في لندن
)****( نوري السعيد، كان رئيس اركان جيش الثورة العربية الكبرى، ومن ثم بقي مع الملك فيصل االول في العراق، وتسلم رئاسة الحكومة 13 مرة، واغتيل يوم 14 تموز خالل مجزرة قصر الرحاب 

ضد االسرة الهاشمية الحاكمة
)*****( علي جودت األيوبي مواليد الموصل 1886م ، وبعد خروجه من األسر عند قيام الثورة العربية تطوع للخدمة العسكرية فيها وسافر إلى الحجاز وخدم مع األمير علي بن الحسين ثم التحق 
بجيش األمير فيصل في العقبة، وكان أحد الضباط العرب في الجيش الشمالي الذين اشتركوا في القتال حتى دخول جيش العرب إلى دمشق وبعدها إلى حلب، وبعد استسالم الدولة العثمانية عين حاكمًا 
عسكريًا لمدينتي حلب وحمص، خالل فترة قصيرة من حكم المملكة العربية السورية التي كانت أول مملكة عربية في سوريا خالل عهد الملك فيصل األول، وبعد ذلك شغل منصب متصرف لواء في 
ألوية الحلة والنجف وكربالء والموصل وديالى والبصرة، ثم وزير المالية ووزير الداخلية ووزير الخارجية والسفير العراقي لدى محكمة سانت جيمس والسفير في فرنسا وواشنطن، وأسس أول سفارة 

عراقية في الواليات المتحدة
)******( مصطفى كمال ولد عام 1881 ،وكان قائد الجيش الثامن التركي في شرق االردن ،وحين ذهب الى استانبول اسس دولة تركيا الحديثة العلمانية ،والغى الخالفة االسالمية وقد توفي عام 1938
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التقييم العسكري للثورة العربية الكبرى

       لعل من النتائج المباشرة للثورة العربية الكبرى في تلك الفترة أنها أوجدت حالة جديدة بين العرب 
وقد تمثلت نتائجها بتوحيد الشعوب العربية للعمل من أجل االستقالل والسيادة، وأيضًا كان إلعالن الثورة 
في مكة أن جرد السلطان محمد رشاد الخليفة من سالح الجهاد اإلسالمي الذي كان يشكل قوة تعتمد عليها 
الدولة العثمانية لتجنيد المسلمين من مختلف أقطارهم تحت لواء هذه الدعوة، وكذلك قطعت قوات الثورة 
طرق مواصالت القوات التركية في الحجاز المتمركزة في منطقة البحر األحمر، اليمن وعسير، وسحق 
جيش الثورة القوات التركية في الحجاز وأسر 7200 جندي و187 ضابط، وكذلك لقد كان إلنتصار الثورة 
 في الحجاز األثر في شل معنويات الجيش التركي في فلسطين وشرقي األردن وتعزيز القوات البريطانية
باالضافة إلى أن اشتراك جيش الثورة العربية في معارك شرقي األردن وسوريا ودعم القوات البريطانية 
في إحراز النصر وهزيمة األلمان واألتراك، ومن النتائج الهامة للثورة ايضًا أنه من مجموع القوات التركية 

في شرقي األردن وسوريا 100 ألف وقع في األسر )16( ألف و)12( ألف قتيل وجريح.
      تشــير التقاريــر أن المعونــة التــي قدمتهــا بريطانيــا للثــورة العربيــة وقواتهــا خــالل فتــرة الحــرب 
)1916م–1918م( ال تتجاوز 3% مما أنفقته على جيشها في العمليات الحربية في فلسطين واألردن وسوريا 
ومن اهم نتائج الثورة أيضا اضافة إلى ما سبق إبراز القضية العربية إلى حيز الوجود وعلى مستوى عالمي 
وانتزاع اعتراف الدول الكبرى بها، وبعثت الثورة فكرة القومية العربية وتبلورها حتى أصبحت عقيدة حية 
متطورة تتفاعل مع األحداث، والنتيجة التي تعد األهم من نتائج الثورة العربية الكبرى هو إعادة وحدة العرب 
 الروحيــة وخلــق تاريــخ قومــي لــم يكــن لــه وجــود منــذ ســقوط الدولــة العباســية فــي منتصــف القــرن الثالــث عشــر
وال بــد مــن اإلشــارة إلــى نتائــج هامــة أخــرى وهــي تحقيــق رســالة الثــورة بتأســيس الدولــة العربيــة علــى أســاس 
 الشــورى حيــن بويــع الحســين بــن علــي بالملــك فــي 5 تشــرين الثانــي1916م، وبــدأ بإنشــاء مجلــس الشــورى 

)مجلس شورى الخالفة( الذي بدأ مهامه بمجلس نيابي لدولة حديثة نحو السيادة واالستقالل التام.
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)*( فردريك بيك تسلم قيادة الجيش االردني سنة 1923 حتى 1939 ،وضع كتابا  عن العشائر االردنية اسمه "تاريخ شرق االردن وقبائلها " وكتب كتابا اخر بعنوان القيادة العربية
)**( غالب الشعالن مواليد دمشق عام 1880 ،تخرج من الكلية العسكرية في اسطنبول ،واصبح قائدا في الجيش العثماني ثم التحق بقوات االمير فيصل ومن ببعد حين تشكلت اول حكومة اردنية 

كان هو مستشار القيادة العامة
)***( ونستون تشرشل ،  رئيس وزراء بريطانيا اثناء الحرب العالمية الثانية ،وكان له دور كوزير مستعمرات ورئيس وزراء في تأسيس الدولة االردنية

الفصل الثاني
الجيش العربي األردني في مرحلة تأسيس الدولة

)من حكومة الشرق العربي 1921- اعالن امارة شرقي األردن 1928(

نواة القوات المسلحة األردنية-الجيش العربي من الجيش الشرقي بقيادة األمير عبداهلل بن الحسين
                          )الوصول إلى معان ثم رحلة التأسيس إلى عمان(

    قبل وصول األمير عبدهللا إلى عمان في الثاني من آذار من 
الكابتن  أسسها  سيارة  قوة  األردن  في شرق  كان  عام 1921م، 
 فريدريك بك)*( قوامها من بوليس فلسطين وبعض السكان المحليين

 ومع وصول األمير عبدهللا إلى معان اقترح األمير عبدهللا ضم القوة 
التي قدمت معه من الحجاز مع القوة الموجودة في شرق األردن 
على أن تعزز ببطارية مدفعية جبلية، ويتكون منها قوات درك 
تتوزع على مناطق البلقاء وعجلون والكرك ولكن كانت القوات 
العسكرية التي وصلت إلى معان في 21 تشرين الثاني 1920م 
تتألف من الكتيبة النظامية وهذه طليعة الجيش العربي وقوامها مائتا 
 جندي ومعهم بنادق وستة مدافع رشاشة وقائدها احمد االسطنبولي

وكذلك كتيبة الهجانة وهي تتألف من مائتي هجان بقيادة ابن رميح 
النجدي، ولغايات تنظيمية تم تعيين محمد علي العجلوني مستشارًا عسكريًا لسمو األمير وتعيين 
غالب الشعالن)**( مستشارًا للقيادة العامة، وخالل وجود األمير عبدهللا في عمان، وبعد توحيد 
القاهرة  اجتماع  أهمها  التي  المفاوضات  مرحلة  بدأت  األردنية  مع  الحجازية  العسكرية  القوة 
الذي حضره فردريك بيك وطالب باعادة تنظيم القوات العسكرية التي تشكلت في شرق األردن 
وتسليحها بالمدافع والرشاشات، وفي 28 آذار 1921 كان اجتماع األمير عبدهللا مع ونستون 
تشرشل )***( في القدس والذي اتفق فيه على تشكيل حكومة وطنية وانشاء قوة عسكرية من 750 

رجاًل، وإنشاء مهبطي طائرات في زيزيا وماركا، وإرسال أربع سيارات مصفحة إلى عمان. 
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      وكنتيجة لمساعي األمير عبدهللا الحثيثة تم تشكيل قوة عسكرية اردنية في األول من نيسان 1941 
تكونت من قوة الدرك الثابت بقيادة المقدم عارف الحسن وقدرت بـ 550 رجال، كتيبة الدرك االحتياطي 
– الفرسان بقيادة القائد فؤاد سليم وقدر عددها بـ 400 فارس، الكتيبة النظامية بقيادة احمد االسطنبولي 
وقدر عددها بـ 200 جندي مشاة، وكذلك قوة الهجانة بقيادة ابن رميح النجدي وقدر عددها بمائة هجان.

)قصر الملك المؤسس معان(
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تنظيم الجيش العربي في عام 1922م - 1923م

      تشكل التنظيم الرئيسي من القائد العام وهو سمو األمير عبدهللا ومن ثم من رئيس المستشارين ويتفرع 
منه مدير األمن العام ويرتبط به مقاطعات عمان والسلط والكرك ومادبا وجرش واربد إضافة لقوة الهجانة 
وكذلك القوة السيارة وتتشكل من قائد القوة ورئيس اركان الحرب ومساعد لالدارة ومن ثم بقية سرايا 

المشاة والفرسان والرشاشات والمدفعية.

تنظيم الجيش العربي في عام 1922م 
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      وفي شهر تشرين األول 1923 صدر تنظيم جديد للجيش ال يختلف كثيرًا عن سابقه سوى بالتسميات بأن 
أصبح القائد العام باسم القائد العام للجيش العربي ثم هناك قائد الجيش ووكيل قائد الجيش واركان حرب الجيش 

والمخطط يوضح هذا التنظيم الجديد.

تنظيم الجيش العربي في عام 1923م 
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قانون القوات المسلحة لعام 1927 وتنظيم الجيش بعد صدور القانون

       صدر أول قانون للجيش العربي األردني في 2 شباط 1927م،  وأصبح الجيش مؤلفًا من ثالثة اقسام هي 
شرطة األرياف )الفرسان( للعمل خارج المدن، وشرطة المدن )مشاة( للعمل داخل المدن، وموظفو السجون 
وبالتالي تكون الجيش من صنفين وهما الفرسان وهم أفراد الدرك ويطلق عليهم شرطة األرياف والصنف الثاني 

المشاة ويطلق عليهم شرطة المدن واالرياف.

      وحدد القانون واجبات الجيش وهي منع الجرائم واكتشافها والقبض على المجرمين وحراسة السجناء وتوطيد 
األمن وصيانة األفراد واموالهم. وشمل القانون التجنيد وانهاء الخدمات والجزاءات والمجالس العسكرية وغيرها 
ونالحظ تغيير في تنظيم الجيش بأن أصبح هناك مساعدان لقائد الجيش هما مساعد قائد الجيش لألمن العام ومساعد 

قائد الجيش لإلدارة.

تنظيم الجيش العربي في عام 1927م 
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تطور الجيش العربي من حيث التسليح وتشكيل الوحدات وزيادة االعداد

     ارتبط تطور الجيش العربي بتحديدات كانت تفرضها الموازنة العامة للدولة وما يخصص منها للجيش  
1923 عام  نهاية  حتى  جندي  آالف  الثالثة  العدد  تجاوز  والدرك  والفرسان  النظامية  القوة  تشكيل   فبعد 
األردن شرق  إلى  والعقبة  معان  ضم  مفاوضات  بدء  مع  القوات  هذه  لمضاعفة  الحاجة  برزت   ولكن 

مما يعني زيادة طول الحدود ومضاعفة المساحة، وتعدد العشائر التي ستكون مناطقها قد شملها الضم، ومن هنا 
كان التغيير الرئيسي هو بتشكيل قوات البادية او قوة الصحراء، التي بدأ األمير بتشكيلها مع نهاية عام 1930م 

ولكن كانت بدايتها فقط بثمانية أفراد واربع سيارات.
      ثم بدأت الهجانة بـ 41 جنديًا ولتتطور هذه القوة من حيث العدد لتصبح عام 1931 -1932 ثالثة ضباط 
و95 من الرتب االخرى، اما عدد القوات العسكرية فقد وصل إلى 1046 جنديًا، وهذا التدرج في األعداد يوضح 
البدايات الصعبة ومن ثم يعطي فكرة عن تصميم القيادة للصمود في مواجهة كل التحديات والسعي إلرساء أركان 

الدولة األردنية.
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)*( كلوب، جون بيجوت كلوب جاء الى االردن لتأسيس قوات البادية ،ونجح في ذللك، وبنى عالقات قوية مع البدو ، وتسلم رئاسة اركان الجيش من عام 1939، وكان مخلصا في عمله ولكنه 
كان ضد التطوير السريع للجيش وتأهيل قيادات اردنية الستالم المناصب العليا، وكانت هذه من اسباب اتخاذ قرار تعريب قيادة الجيش العربي االردني

تأسيس قوات البادية األردنية التابعة للجيش العربي

      تكتب قوات البادية األردنية التي تستمد االسم من القوة والصحراء تاريخ الوطن بصورة من االعتزاز
وتتحدث عن أيام أردنية على مدى أكثر من تسعين عامًا، وقد كانت أيام األربعينيات شديدة وصعبة وصمد األردن 
فيها، وكان لقوات البادية الدور الرئيسي في التصدي لألخطار، وحمل األردن رسالته التاريخية ونشرها نشامى 
الشماغ األحمر المهدب ببياض الضمير، فارتدى الوطن أجمل ُحلة انطلقت من األصالة واالعتزاز التي هي مالمح 

األردن الحقيقية وهي رمز البقاء والوجود وعنوان الوطن األغلى.
األردنية  العشيرة  من  االستجابة  كانت  عام 1926م  األردنية  البادية  قوات  لتأسيس  الحاجة  كانت  حين      
القيادة  كتابه  في  بك  فريدريك  ويتحدث  الهجانة،  قوات  بتشكل  البادية  نواة  فكانت  األصيلة،  البداوة  بنخوة 
معان  انضمت  وحين  1926م  عام  ترجمته:"في  ما   69 الصفحة  في  االنجليزية  باللغة  الصادر  العربية 
 والعقبة  إلى شرق األردن، تم تجنيد ثالثمائة جندي جديد منهم مائة هجان لحفظ األمن في معان وما حولها

وفي موقع آخر يقول ما ترجمته: "وفي عام 1930م ومع وصول الرائد كلوب)*( ليعمل كمساعد في قيادة الجيش 
العربي مع مهمة خاصة إضافية له لوقف الهجمات الخارجية والغزوات فقد  تم تجنيد مائة وخمسين جنديًا جميعهم 
من البدو وقسموا إلى هجانة وقوات سيارة" )فريدرك، 1939م( وهكذا كانت البداية التي فرضتها الحاجة وأملتها 
أيضًا التقاليد العربية وضرورة مواجهة الزيادة المضاعفة في مساحة األردن خاصة أن المساحة الجديدة في أغلبها 
صحراء شاسعة، فاقتضت أن يكون الرجال هم من ذات البيئة، وتتحدث الوثائق األردنية عن دور قوات البادية 
األردنية في تاريخ األردن، فقد كانت البداية لها  في منطقة األزرق التي أقيم فيها متحف خاص لألمن العام، وقد 
ارتفع العلم األردني فوق التلة التي من عليها حّيا جاللة الملك عبدهللا األول أول فوج من قوات البادية بعد انتهاء 

الفصل الثالث
القوات المسلحة االردنية من عام 1928 م الى يوم اعالن االستقالل عام 1946 م
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تدريبهم عام 1931م، وفوق هذه التلة اآلن متحف خاص باألمن العام ، ولوحة شرف شهداء األمن العام، شاركت 
قوات البادية األردنية في حملة العراق عام 1941م أثناء الحرب العالمية الثانية، وأدت دورًا متميزًا، فأرسل الميجر 
 جنرال )جورج كالرك( قائد قوات الحلفاء في منطقة الشرق األوسط رسالة إلى األمير عبدهللا بن الحسين، ونصها 
المعركة في  البواسل  إلى جنودكم  بأنضمامي  توالني  الذي  العظيم  الشرف  أسجل  أن  لزامًا علّي  "أجُد   يقول: 
وليس ذلك فحسب وإنما تقديري الشديد لعملهم كجنود، إن تقدم تلك القوة وعزمها وبشاشة رجالها في شتى األحوال 
بعثت في النفس أعظم السرور لالنضمام في ميدان المعركة، فاسمحوا لي يا صاحب السمو أن أهنئ سموكم على 
الفعالية التي قامت بها هذه القوة الممتاز، وأملي الوحيد أن يسعفني الحظ بأن انضم إليها وإلى قائدها الشهير في 
األعمال الحربية المقبلة، "كان قائد قوات البادية األردنية حينها العميد الش)*( البريطاني، وقد استلم القيادة من 
الجنرال كلوب الذي أسس قوة البادية األردنية عام 1930م، والذي أصبح في عام 1939م رئيسًا ألركان الجيش 

العربي األردني. 
        تعد قوات البادية األردنية صورة من الوفاء للوطن، والعمل بإخالص، وتنفيذ الواجبات القومية العربية  فهي 
القوات التي قاتلت في سوريا ووصلت إلى تدمر وحمص عام 1941م، وهي التي تقوم بحفظ المناطق الصحراوية 

والحدودية، وتنتشر مراكزها من رم إلى الجفر واألزرق وغيرها.

)*( نورمان الش تسلم قيادة قوات البادية خلفا للجنرال كلوب الذي اصبح رئيسا الركان الجيش االردني 
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اشتراك الجيش العربي االردني في الحرب العالمية الثانية بدءا من عام 1939 م
المعاهدة االردنية البريطانية

      نجح األمير عبدهللا بن الحسين في الوصول إلى توقيع اتفاقية بين األردن وبريطانيا، وجرى توقيعها في 
20 شباط من عام 1928م، وهي أول اتفاقية اردنية مع بريطانيا في هذا المستوى، وهي تمثل اإلعتراف الكامل 
بالدولة األردنية، وتغّير اسم الدولة من حكومة الشرق العربي إلى إمارة شرقي األردن، ومن ابرز نتائج المعاهدة 
هو التحديد والترسيم الرسمي للحدود بين األردن وفلسطين كما جاء في المادة الثانية من المعاهدة وباعتراف 
بريطانيا، ونصت المادتان العاشرة والحادية عشرة على تنظيم شؤون الدفاع والقوات المسلحة، ونصت المادة 
)16( على أن يتعهد صاحب السمو األمير بأن يقدم في كل حين كل تسهيالت لتنقل قوات صاحب الجاللة 
البريطانية وقد انتهز األمير عبدهللا بن الحسين نشوب الحرب العالمية الثانية لالستفادة من بنود االتفاقية بتركيزه 
على ضرورة رفع قدرات القوات األردنية وجاهزيتها لتستطيع تقديم الخدمات السناد القوات البريطانية الحليفة.

عمل  حيث  األردنية  القوات  بناء  لصالح  االتفاقية  هذه  توظيف  في  عبدهللا  األمير  نجح  فقد  وبالتالي      
وتم  ومدافع 25 رطل،  وأسلحة رشاشة  مدرعة  على عربات  بالحصول  األردنية  القوات  تسليح  زيادة  على 
العمليات  في  األردنية  القوات  اشراك  وأيضًا  البريطانية،  الخبرات  من  واالستفادة  التدريب  قاعدة  توسيع 
1948م عام  ظهرت  والتي  الجيش  طيران  قوة  تأسيس  فكرة  وطرح  الميدانية،  الخبرة  لتكتسب   العسكرية 

ثم زيادة اعداد القوات المسلحة وتشكيل وحدات عسكرية اضافية، وايضًا ومن الناحية السياسية تم توظيف 
االتفاقية في التأثير في الرأي العام البريطاني واقناعهم بقدرة الدولة األردنية على ان تدير نفسها بنفسها او أنها 

قد تهيأت لنيل االستقالل التام.
       ومع نشوب الحرب العالمية الثانية فقد وجد األردن نفسه شريكًا في هذه الحرب استنادًا إلى نصوص 
المعاهدة األردنية البريطانية، التي تميل في معظم بنودها لصالح بريطانيا في حينها، وهنا كان دور األمير عبدهللا 
األول في تعظيم الفوائد من هذه المعاهدة لصالح الجيش العربي األردني، وقد نجح سمو األمير في مسعاه ووصلت 
القوات األردنية في ادائها إلى مستوى اإلحتراف وتأكيد الحضور العسكري لها في كل الميادين التي عملت بها.
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انتشار القوات االردنية في فلسطين

      نشير أواًل إلى ما ورد في كتاب )مذكرات كلوب باشا( والذي صدرت ترجمته في بغداد عام 1988م
 فقد جاء في الصفحة 196 ما نصه:" قليل من البريطانيين يمكن أن يتذكروا اآلن بأن شرقي األردن هو البلد 
الوحيد المستقل خارج نطاق الكومنولث، والذي وّفر الجند الذين حاربوا إلى جانب الجيش البريطاني منذ بداية 
الحرب العالمية الثانية حتى انتهائها". )التكريتي، 1988م( ونذكر أيضًا أن الجنرال كلوب الذي كان قائدًا للجيش 
العربي األردني من عام 1939 وحتى عام 1956م قد كتب عن الجيش العربي األردني ودوره في الحروب 

المختلفة  في كتاب حمل اسم )الفيلق العربي( وقد صدر عام 1948 في لندن.
بعدها وما   1921 عام  إلى  تعود  والتي  والفلسطينيين  األردنيين  بين  الوثيقة  العالقة  إلى  ثانيًا  ونشير       
اليها اليهودية  الهجرة  من  والتحذير  فلسطين  عروبة  على  نشأتها  بداية  في  األردنية  األحزاب  ركزت   فقد 

وضرورة ان يكون هناك عمل عربي لمواجهة ما يجري، ونستذكر دعوة الملك عبدهللا األول لتنظيم هجرة عربية 
إلى فلسطين والحفاظ على أغلبية عربية مع منع انتقال االراضي بأي شكل لليهود، ونذكر فكرة الملك عبدهللا 
األول بتأسيس صندوق األمة)*(، وتوفير الدعم له لتعزيز صمود الفلسطينيين بشراء أرض من يرغب في البيع أو 

تقديم المساعدات لهم حتى ال يقعوا فريسة االغراء أمام عروض المال السخية لالستيالء على أرضهم.
     ونذكر ان جاللة الملك عبدهللا األول قد تبرع براتبه الشهري لصالح هذا الصندوق، وكان الدور األردني 
واضحًا في دعم الفلسطينيين في ثورة البراق عام 1928م، وثورة فلسطين عام 1936م، واشترك المناضلون 
األردنيون في الكثير من العمليات العسكرية واستشهد العديد منهم ، ونشير إلى دور الجيش العربي األردني 
واالسلحة  بالذخيرة  الفلسطينيين  المناضلين  تزويد  على  الجيش  بشكل سري، حيث عمل  كان  الذي  الواضح 
الخفيفة، وأيضًا تدريبهم على استخدام السالح حيث كان الجيش األردني يرسل مدربين من صفوفه يرتدون لباس 

المناضلين او الزي الشعبي الفلسطيني.
     وقد ساعد في تنفيذ مهمة الجيش العربي األردني في فلسطين مرابطة ثالثة عشر سرية اردنية توزعت 
في بداية عام 1941م في انحاء فلسطين تولت اعمال الحراسة لمواقع القيادات والتزويد والمطارات خاصة 
صفد ومنطقة  وحيفا  ونابلس  الخليل  في  واخرى  غزة  في  سرية  رابطت  وقد  الشهير،  )عاقر()**(   مطار 

وبئر السبع واكثر من سرية حول القدس وفي داخلها، وفي منطقة اللد والرملة وصرفند وغيرها، وتأتي مرابطة 
الجيش العربي األردني وفقًا لالتفاقية او المعاهدة األردنية البريطانية الموقعة عام 1928م.

)*( صندوق األمة ،صاحب فكرة تأسيه الملك عبدهللا االول وهو كرد على الصندوق القومي اليهودي ،وهدف الصندوق جمع االعانات لصالح الفلسطينيين لتعزيز صمودهم ومنع بيع أراضيهم وتسربها لليهود    
وكان الملك عبدهللا االول، اول المتبرعين بنصف راتبه الشهري لصالح الصندوق

)**( مطار عاقر يقع الى الجنوب من بلدة الرملة في فلسطين في سهل منبسط ،واختير كمطار لتوسطه وكون المنطقة سهلية ،وهو مطار اسناد مهم لقوات الحلفاء في الحرب العالمية الثانية
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المشاركة الفاعلة للقوات االردنية في معركة الَعلمين في صحراء مصر الغربية

      تعتبر معركة العلمين من أشهر معارك الحرب العالمية الثانية ومن أهم معارك جبهة افريقيا، وقد انتشرت 
ساحة الحرب على مساحة واسعة، فقد استندت المانيا وايطاليا على ليبيا كقاعدة عمليات لهما، بينما استندت 
بريطانيا على مصر، وفي شهر آب 1942 اخترقت القوات األلمانية بقيادة الجنرال رومل خط دفاع الحلفاء 
ووصل إلى صحراء العلمين، وذكر كلوب باشا في كتابه )قصة الجيش العربي("ص 456 "عن تحرك كتيبة 
المشاة األولى إلى سيناء لتكون في إسناد قوات الحلفاء اثناء المعركة، واستعدت الكتيبة ألي تطور في الموقف 
بتجهيز الخرائط وتنفيذ عمليات الكشف واالستطالع، وبقيت الكتيبة في سيناء اربعة أشهر، وفي منتصف شهر 
كانون األول 1942 انتقلت الكتيبة من غزة وسيناء لتنفيذ واجب جديد في العراق وايران، وهنا يذكر الجنرال 
كلوب في كتابه قصة الجيش العربي في الصفحتين "457 و458" ما قوله: "نتج عن احتالل بريطانيا وروسيا 
إليران واإلطاحة بحكومة الشاه رضا ونفيه خارج بالده أن تدخلت القبائل بشؤون السير على الطرق – وبخاصة 
طريق ليزلند المؤدية إلى روسيا – تم استدعاء قطاع من الجيش العربي ليقوم بمعالجة الموقف.كان القطاع 
األول )الكتيبة األولى( جاهزا ألداء المهمة بإمرة "الش"، ومع هذا قررت الذهاب بنفسي لوقت قصير"، ويضيف 
كلوب بأن الكتيبة وصلت في كانون الثاني 1943 إلى بغداد وتقدمت القوة نحو إيران ووصلت إلى خانقين 
وهناك ُأِمَرت القوة بالتوقف وعدم دخول ايران، اختارت بريطانيا مشاركة القوات األردنية في حرب العلمين 
لخبرة الجيش العربي األردني في حرب الصحراء، وبسبب تشابه البيئة الصحراوية مع البيئة األردنية، اضافة 
لتجهيزات وتسليح القوات األردنية المناسب للعمليات الصحراوية والمتحركة، ونشير إلى ان الجنرال كلوب قد 
استورد حوالي 300 سيارة )فورد( من امريكا في نهاية عام 1940م، وتم استيرادها على اساس انها عربات 

شحن ونقل)*( ولكن تم تسليحها برشاشات وتصفيحها بمواد اولية وتجهيزها كعربات عسكرية.
     وقد تحدث عن ذلك الجنرال كلوب في مذكراته في الصفحة 186 بقوله:"كان يستحيل الحصول على وسائط 
نقل إضافية او أسلحة من بريطانيا لكنني ابرقت مباشرة إلى شركة فورد األمريكية في )ديترويت( بأن تشحن 
)300( سيارة من طراز فورد والتي وصلت سالمة، كانت قلة من هذه السيارت قد تم ارسالها لتحسين السيارات 
المصفحة لدينا، لم تكن صفائح من الفوالذ الذي يستعمل للتصفيح متوفر لدينا، غير اننا استعملنا صفائح من 
الفوالذ المطروق مع صفائح من رقائق مطلية بالغراء لذلك الغرض"، ونشير هنا إلى ان هذه السيارات بعد تعديلها 
وتجهيزها محليًا قد حملت اسم )صنع في األردن( وقد أشار الجنرال كلوب إلى ذلك في مذكراته هذه، ونشير إلى 
ان الجيش العربي األردني وخالل ذات الفترة قد قام باجراء تعديل على مدرعة )مارمون هارنغتون( باستبدال 

مدفع 2رطل بمدفع 6 رطل.

)*( السبب في استيرادها على اساس انها عربات نقل زراعية ،لصدور قرار مجلس االمن بوقف ارسال اية اسلحة ألطراف الصراع في الشرق األوسط
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)*( حكومة فيتشي، تأسست هذه الحكومة بعد سقوط فرنسا بيد النازيين،واستمرت من تموز 1940م الى ايلول 1944م ، وانتخبت الجمعية الوطنية الفرنسية المارشال فيليب بيتان رئيسًا لها ، وتبعتها سوريا 
مما دفع بالحلفاء لشن هجوم على سوريا وباشتراك القوات االردنية . 

)**( رشيد عالي الكيالني، ولد عام 1893م  وبرز كعسكري وسياسي ، قام بحركته االنقالبية عام 1941م ضد النظام الهاشمي، وتصدت لها لقوات البريطانية فاضطر للفرار مع من معه الى ايران 
)***( االمير عبداإلله : األمير عبد االله ابن الملك علي بن الشريف حسين الهاشمي ولد عام 1913 واستشهد في 14 تموز 1958 خالل مجزرة قصر الرحاب  ،هو ابن ملك الحجاز علي بن الحسين شقيق 
الملك فيصل األول،. كان عبد االله قد تزوج من األميرة َملك فيضي وثم األميرة فائزة طرابلسي وهي مصرية، قبل أن يطلقها الحقا ويتزوج هيام ابنة أمير ربيعة، حيث القى زواجه منها قبوال شعبيا لكونها 
عراقية وابنة شخصية معروفة. تلقى عبد اإلله علومه في كلية فكتوريا في اإلسكندرية بمصر. وفي عام 1939 م، أختير وصيا على عرش العراق ولغاية 1953 م، وذلك بعد مقتل الملك غازي األول في حادثة 
سيارة ألن فيصل الثاني ابن الملك غازي الوريث للعرش لم يبلغ بعد سن السادسة من عمره وأن عبد االله يرتبط بصلة الخال للملك حيث إنه شقيق أم فيصل الثاني الملكة عالية. ثم نودي به وليا للعهد بعد انتهاء 

الوصاية في  2 أيار 1953 وتتويج األمير فيصل الثاني ملكًا على العراق.

حول أحداث العراق

       كان عام 1941م عامًا مأساويًا بالنسبة للحلفاء نتيجة لخسارتهم في مواقع مختلفة في جبهات القتال وإلحتالل 
 المانيا لفرنسا وسيطرة النازيين وما تبع ذلك من تحول الجيش الفرنسي في سوريا إلى قوات متحالفة مع المانيا

 وبالتالي تشكلت الحكومة المعروفة باسم حكومة فيتشي)*(  وكذا األمر بالنسبة للعراق الذي حدث فيه انقالب 
رشيد علي الكيالني)**( ومن ثم لجوء الوصي على العرش األمير عبداالله)***(إلى األردن، وهنا فان الوصف 
الموضوعي الذي اورده جاللة الملك المؤسس عبدهللا األول ابن الحسين في مذكراته لما حدث في العراق يعطي 
معلومات على درجة من العلمية ألنها تأتي من قائد قد عاش األحداث وكان له القرار والرؤيا إزاء ما جرى، وقد 
وجه جاللته في بدء االحداث بيانًا إلى الشعب األردني حول هذه االحداث وكتب عنها، وهنا نقتبس من مذكرات 
جاللته ما جاء حولها ونبدأ نصًا وكما يلي:  "ولمناسبة ذكر أحداث العراق سنة 1941م، أود أن أثبت هنا البيان 

الذي ُكنُت اذعته في شعبي األردني العزيز، في ذلك الظرف العصيب".

بيان الى الشعب االردني الكريم

      لقد علمتم بما يجري في هذه اآلونة في بالد العراق الشقيقة من حوادث مؤسفة، نشأت عن أن فئة اغتصبت 
سلطة الحكم في هذا القطر العزيز قد رغَبت في اتباع سياسة خاطئة ترمي إلى تعريض هذا البلد العربي الكريم 
إلى القالقل والفتن، وسالمته واطمئنانه إلى الفوضى واالضطراب، ولقد كنت اول من انتابه الحزن واألسى لوقوع 
هذه الحوادث المؤسفة في قطر كانت األمة العربية باجمعها وال تزال تعتبره المثل الحي لالستقالل الكامل الذي 
ما برح أمنية البلدان العربية األخرى تسعى اليه بجهود قومية موفقة إن شاء هللا، ولكن الغموض الذي رافق هذه 
الحوادث في بدايتها وما تغذيها به الدعايات الخبيثة المغرضة من أفكار السوء والدس والفتنة، كل ذلك لم يساعد 
الرأي العام على الوقوف على حقيقة هذا الموقف الطارئ الذي ارادت تلك الدعايات ان تروج به مقاصدها 
الهادمة الستقالل العراق وحريته وتسميم االفكار العربية جمعاء، وإنني بالنسبة لما اشعر به نحو العراق الشقيق 
من عواطف الحب والوالء الشخصية فضاًل عن روابط اإلخاء الصادق التي تربط هذه اإلمارة به، وفضاًل عن 
خدمة البيت المالك في البلدين، قد رأيت من واجبي أن أذيع على شعبي الكريم بياني هذا ألعلن لهم فيه ان الحركة 
القائمة هناك ادت إلى نزوح حضرة صاحب السمو الملكي الوصي على عرش العراق، تبرؤًا مما جرته هذه 
الفتنة على العراق من ويالت ومصائب كما جاء في بيان سموه الذي اذيع على الشعب العراقي بعزمه الصادق 
على العودة إلى العراق ُمرجعًا لتلك البالد استقاللها وسيادتها وطمأنينتها إن شاء هللا، وكما علمنا من تصريحات 
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وزير خارجية بريطانيا العظمى المستر ايدن)*( من انه ليس في نية الحكومة البريطانية االنتقاص من حقوق 
العراق االستقاللية وسيادته باي صورة من الصور وليس بينها وبين الشعب العراقي أي اختالف او عداء، هذا 
وان العزم منصرف إلى اعادة الحالة الطبيعية والود الحقيقي بين االمتين الحليفتين، واني موقن بذلك كل االيقان 

ان شاء هللا تعالى، فإليضاح الحال وتنوير األذهان أعلن هذا لشعبي الكريم.

في "عمان في 19 ربيع االخر سنة 1360 الموافق 16 ايار 1941م"

      وكان الملك عبدهللا األول قد بعث  برسالة إلى الجنرال ويلسون ذكر فيها: ان األردن قد أقام تحصينات في 
الواجهة الشمالية في المفرق واربد استعدادًا ألي تقدم محتمل لقوات حكومة فيشي من سوريا، وجاللته يحذر بأن 

هذه اإلستحكامات قد ال تكون كافية إلحتماالت التسلل من مناطق أخرى.
الموافق  1360 األولى  جمادى   9 وبتاريخ  أردنية  بمشاركة  العراق  في  العمليات  انتهت  وحين       

المطيعة  الظافرة  بالقوة  مرحبًا  الموفقة،  بالقوة  مرحبًا  التالية:"  الكلمة  بهم  جاللته  ألقى  حزيران 1941م   4
الهاشمي للبيت  الطاعة واالخالص  الوفاء وواجب  لقد عدتم من مهمة دقيقة مثلتم فيها  لها ولقائدها،   وشكرًا 
وصل  لقد  عملكم  وفي  فيكم  فبورك  مساهمة  أحسن  الفتنة  هذه  اطفاء  في  مساهمين  قمتم  ان  بعد  عدتم  لقد 
في  جميعًا  بأننا  أنبئكم  أن  وعلّي  وبالدكم  بالده  البالدين  وكال  بالدكم  إلى  أنتم  وعدتم  بالده،  إلى  الوصي 
طريق وحدة كنا نرجوها وقد مزقها اولئك الذين طردتموهم من العراق، استعدوا دائمًا للقيام بما يطلب اليكم 
عدتم  لقد  والنفاق،  الدس  أهل  واحذروا  ودعاتها  الفتن  واحذروا  أجدادنا،  مع  كانوا  الذين  أجدادكم  استعد  كما 
اعتمادنا فأنتم فخرنا وعليكم بعد هللا  الرضى،  لقد عدتم وانا راض عن عملكم كل  باسمه مشرقة،   والوجوه 

فليحيى الجيش العربي الباسل ولتحيى قوة البادية الظافرة ولتصل األمة العربية إلى أمانيها القومية بفضل هللا 
وكرامة رسوله صلى هللا عليه وسلم وبحسن مؤازرة حليفتنا بريطانيا العظمى، ولنف لها كما وفت لنا ولنساعدها 

في مهمتها العالمية الشاقة بكل شهامة واهتمام.
     واآلن اوجه إلى قوة البادية الباسلة المحبوبة وسام النهضة العالّي الشأن من الدرجة الثانية، مرفوعا على 
هذا العلم الذي ُأسلمه اليكم لترفعوه عاليًا، ولتدافعوا تحت ظالله عن مجدكم، كما انني قد اصدرت ارادتي بصنع 

سيف ذهبي مرصع يهدى إلى قائدكم تقديرًا لعمله وشجاعتكم".
ايران بالد  إلى  حيفا  من  انتشاره  نطاق  ووصل  العربي(  )الفيلق  اسم  األردنية  القوات  على  يطلق  كان      
وفي جبهة العلمين مع مونتغمري)**(، وكاد الفيلق العربي أن يدخل إلى جبهة اليونان، ولقد أصبح الفيلق العربي 

)*( المستر أنطوني ايدن .ولد عام 1897 وهو من حزب المحافظين خلف مستر تشرشل برئاسة الحكومة البريطانية ، ويمثل رجل السالم ،وله تصريحات تتصل بتاريخ المنطقة مثل دعوته الن 
يتوحد العرب ضمن منظمة او مؤسسة ترعى شؤونهم .

)**( مونتغمري، هو برنارد مونتغمري ولد في 17 تشرين الثاني 1887 وتوفي يوم 24 آذار 1976،تولى قيادة جيوش الحلفاء في معركة العلمين عام 1942م وانتصر على قوات المحور بقيادة 
رومل، وانتقل بعد العلمين لقيادة جبهة القتال في المانيا والتقدم نحو اوروبا .

29



املوسوعة التارخيية للقوات املسلحة االردنية  - اجليش العربي             

)*( الجنرال وافل )Wafell(، كان القائد العام لقوات الحلفاء في الشرق االدني ،وطلب اعادة تنظيم الجيش العربي بتشكيل كتائب اضافية للمساهمة في العمليات العسكرية في ميدان العراق وسوريا .
)**( معركة العلمين وقعت هذه المعركة في صحراء العلمين على بعد حوالي 100كلم الى الغرب من االسكندرية على ساحل البحر ،وبدأت المعركة يوم 1 الى 26 تموز 1942 بين قوات الجيش الثامن البريطانية 

وقوات دول المحور وانتهت بانتصار قوات مونتغمري البريطانية .

مسؤواًل عن سالمة خط المواصالت من حيفا إلى حدود الخليج العربي، وهي مسافة تبلغ حوالي سبعمائة ميل 
بمقدار المسافة تقريبًا ما بين وارسو ولندن. 

العام  القائد  فإن  اآلن  أما  العربي،  الفيلق  بوجود  قد سمع  البريطاني  الجيش  يكن  لم  قالئل  أشهر  قبل        
 الجنرال ويفل) Wafell( )*(، قد تساءل عما اذا باإلمكان تشكيل ست كتائب من كتيبة الصحراء اآللية األردنية

وفي الوقت ذاته طلب "ويفل" إنشاء سرايا مشاة ثابتة جهد المستطاع، وكان على هذه السرايا ان تحرس ميناء 
حيفا، ومستودعات السالح والذخيرة الحليفة في فلسطين والعراق وعددًا من المواقع على طريق الصحراء بين 

حيفا وبغداد.
      لقد أشغلنا - الحديث للجنرال ويفل - هذا التوسع المحموم في زمن الحرب إشغااًل تامًا ألنه كان ينُدر توفير 
أي من األسلحة والسيارات. لقد عرضنا كتيبة للعمل في الصحراء واالستدارة حول جناح "رومل في الصحراء 
 الغربية، وأرسلنا جماعة متقدمة إلى هناك، كانت قد تقدمت للعمل فقتل أحد ضباطها واثنان من الصنوف األخرى

 انتصر الجنرال مونتغمري في "معركة العلمين)**( وتقدمت قواته نحو تونس ومن ثم عبرت البحر إلى ايطاليا 
لقيادة جبهة القتال في ألمانيا، تم تحذيرنا بأنه قد يطلب إلينا إرسال لواء إلى اليونان غير أن األلمان ما لبثوا بعد 

ذلك ان انسحبوا من تلك البالد.
اقتراح بأن يقاتل الجيش )الفيلق( العربي في جبهة ايطاليا

      يقول الجنرال كلوب في حديثه عن الفيلق العربي الذي هو نفسه الجيش العربي األردني، )طرت إلى مقر 
القيادة العامة في القاهرة لكي أعرض عليهم بأن يشارك الفيلق العربي في القتال في ايطاليا، غير أنني أنبئت 
بأن أعظم قسم من المساعدة البريطانية واألمريكية إلى روسيا كان يجري نقلها بطريق حيفا- بغداد كذلك كانت 
سالمة خط أنابيب النفط إلى حيفا تعد من األمور الحيوية، ولذلك كان من الضروري أن نحتفظ بعدد كاف من 
القوات في الشرق األوسط، فلو ذهب الفيلق العربي إلى اوروبا ، لتسلمت القوات البريطانية المسؤولية منه، ولذلك 
فان من االفضل ان نبعث بالقوات البريطانية إلى أوروبا وان يبقى الفيلق العربي في البالد العربية. لقد كان هذا 
االمر واضحا كل الوضوح، ولقد اذعنت بحزن على اساس الحقيقة القائلة بأن الفيلق العربي لن ينال أكاليل أخرى 
من الغار في أوروبا، وفي الوقت ذاته تناثرت سرايا المشاة في الفيلق العربي في كل أنحاء الشرق األوسط لكي 
تحمي الخط الرئيس للمواصالت إلى روسيا، باإلضافة إلى عدد ال يحصى من المخازن والمستودعات التي تضم 
مخازن األسلحة التي تقدر أقيامها)أي محتوياتها( بماليين كثيرة من الباوندات، ولكن هذه المهمة لم تكن تتناسب 

مع المرتب الضئيل الذي يتم دفعه إلى القائمين بها.
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انتهاء عمليات العراق وبدء العمليات في سوريا

      أدى الجيش العربي األردني مهمته في القضاء على انقالب رشيد علي الكيالني في العراق بنجاح كبير 
ووصلت قواتنا األردنية إلى نهر الفرات، وقد جاء وصف عمليات الجيش العربي في خمسة من المراجع هي: 
مذكرات الجنرال كلوب الصادرة في لندن عام 1988م، التقرير الشهري الدوري )لشهر حزيران 1941م( عن 
الحرب والمحفوظ في السجالت البريطانية تحت رقم ج Pro.co 58/831/، مذكرات شارل ديغول المجلد 
األول الصادرة عام 1954م، الحرية واألوامر النتوني ايدن الصادرة عام 1947، مذكرات ونستون تشرتشل 

عن الحرب العالمية الثانية ،المجلد الثالث.
       وفي كتاب تاريخ المملكة األردنية الهاشمية لمؤلفه الدكتور معن أبو نوار فقد استند إلى هذه المراجع 
 وغيرها لتقديم معلومات عسكرية عن التنظيم وعن دور القوات األردنية في العمليات في جبهتي العراق وسوريا

 ويأتي فيه أن الجيش العربي قد ساهم في آخر عملية عسكرية في العراق للقضاء على االنقالب العسكري، وقد 
وصف كلوب المراحل النهائية للعملية كما يلي:" اجتاز الجيش العربي نهر الفرات بالزوارق، ثم بالسيارات عبر 
 الصحراء إلى دجلة جنوب سامراء ويتبعه لواء فرسان الحرس الملكي الذي استدار إلى الجنوب وهاجم الكاظمية

 ضاحية شمالية من ضواحي بغداد، وأخذنا محطة سكة الحديد بعد قتال قصير؛ وهكذا قطعنا خط التعزيزات 
والذخائر من الموصل، ولكن الطائرات األلمانية في الموصل استمرت على الزيادة في عددها ونشاطها".

     في الحرب يجب أن يعطى المجال للعدو ليخاف ويقلق، وقد أدى قطع سكة حديد الموصل إلى فقدان 
حكومة رشيد علي الكيالني أعصابها، أما رشيد علي الكيالني فقد انهارت أعصابه وهرب إلى إيران، وظهر 
 علم هدنة عراقي وأخذ يقترب من الخط األمامي للقوات البريطانية غرب بغداد، وطالب بوقف إطالق النار

وقد رافقت الجنرال كالرك ومارشال الجو المساعد دي البياك الستقبال العلم العراقي في فجر يوم 31 ايار 
.1941

      عاد الوصي على عرش العراق إلى بغداد في اليوم التالي 1 حزيران 1941 وشكل حكومة جديدة 
 برئاسة جميل المدفعي)*(، وعادت الكتيبة اآللية من الجيش العربي إلى عمان في اليوم التالي 2 حزيران 1941
واتخذت معسكر المحطة مقرًا لها للراحة والتدريب والترويح واعادة التجهيز، وقد زار األمير عبدهللا الكتيبة وفي 
االستعراض الذي أقامته على شرفه، سلم األمير علم الكتيبة إلى حرس العلم، ومنح علم  الكتيبة وسام النهضة 

من الدرجة الثانية.
      بينما كانت العمليات العسكرية في العراق تسير نحو نجاحها الكامل، حدث تطور خطير في سورية، حيث 
اعتقد أن عددًا من المظليين األلمان قد هبطوا فيها، واعتقد كذلك أن تلك القوات ربما تخترق كال من العراق 

)*( جميل المدفعي، ولد عام 1890 ،وتخرج ضابطا من اسطنبول ، وكان عضوا في جمعية العهد ثم التحق مع جيش الثورة العربية الكبرى ،وبعدها جاء الى االردن واصبح متصرفا للكرك ثم 
مديرا لالمن العام ومن بعد متصرفا للسلط وعاد الى العراق عام 1923 ،تنقل بمناصب عدة ،توفاه هللا عام 1958.
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وايران، وتهدد شرق األردن وفلسطين، وقد زار الجنرال ديغول القاهرة في نيسان للتشاور مع قيادة الشرق 
األوسط. وقد كتب في مذكراته: "إن عاجاًل او آجاًل كان علينا أن نذهب إلى سورية، وعندما نكون هناك ستكون 
لفرنسا الفرصة في المساهمة المهمة في المجهود المشترك، ولذلك ال بد من تمديد صالحيات فرنسا الحرة إلى 

بيروت ودمشق بأقرب ما تسمح به األحداث.
      في مطلع شهر أيار 1941م، عقد اجتماع ضم كبار العسكريين والمدنيين البريطانيين في القاهرة بهدف 
دراسة الموقف في سورية، وقد أكد الجنرال ويفيل مرة أخرى في ذلك االجتماع بأن ال يستطيع االستغناء 
الفرنسي االستعمار  غير  أخرى  ألسباب  سورية  في  الموقف  في  مهتمًا  تشرشيل  وكان  قواته،  من  أي   عن 
ولم يكن قلقًا مثل ويفيل حول عدم توفر القوات، وعندما قرر اجتياح سورية فكر في تحويل بعض تشكيالت ويفيل 
العسكرية، وكتب إلى رئيس هيئة األركان:" يجب القيام بأعلى جهد لمنع األلمان من وضع قدم في سورية بقوة 
صغيرة ثم استخدامها كمنطلق للسيطرة الجوية على العراق وايران، ال فائدة من انزعاج ويفيل حول االضطراب 

على جناحه األيسر." 
وافقت  سورية  على  الهجوم  لتأجيل  ويفيل  الجنرال  من  المقدمة  والمبررات  األسباب  كل  من  بالرغم      
انك  شك  1941م:"ال  أيار   9 يوم  ويفيل  الجنرال  إلى  برقية  وأرسلت  تشرشيل،  رأي  على  الدفاع  لجنة 
والمعلومات  جوًا،  منقولة  األلمانية  القوات  من  قليلة  آالف  قبل  من  سورية  الحتالل  الهائل  الخطر  ستدرك 
إليها للوصول  األلمان  لمساعدة  صفقة  رتب  قد  دارالن)*(  األميرال  بأن  االعتقاد  إلى  تقودنا  لدينا   المتوفرة 

المواصالت  تقديم  لنا سوى  مفتوح  أي سبيل  نجد  فإننا ال  المصادر،  توفر  بعدم  الجلي   وفي وجه شعورك 
الضرورية للجنرال كاترو)**( وأن ندعه مع فرنسا الحرة ليقوما بأحسن ما يقدران عليه في اللحظة التي يعتقد انها 
مناسبة . وتقوم قوة سالح الجو الملكي البريطاني بالعمل ضد االلمان. إن أي تحسين على هذا الموقف سيكون 
موضع ترحيب. وبدأت قيادة قوات الشرق االوسط البريطانية بالتخطيط لعملية )اكسبورتز Exports( ولتنفيذ 
الحملة ضد قوات فيشي الفرنسية في سورية ولبنان، بهدف منعهم من استخدام البلدين من قبل األلمان، وكانت 
قوات فيشي في المنطقة مؤلفة من 45000 جنديًا منظمة في حوالي ثالثين كتيبة ورتل مدرع )لواء مدرع( من 
 حوالي تسعين دبابة، اما قوات الحلفاء التي حشدت لتلك العملية فقد تألفت من اللواء االسترالي الواحد والعشرين

اللواء االسترالي الخامس والعشرين، اللواء الهندي الخامس، جميع وحدات هابفورس Habforce، كتيبة الجيش 
العربي األردني اآللية، ولواءين من فرنسا الحرة.

      كانت الخطة العامة للهجوم مؤلفة من ثالثة محاور على جبهة عريضة تمتد من شمال فلسطين إلى شرق 
األردن، وقد أعطي اللواء االسترالي الواحد والعشرين واجب الهجوم على امتداد الطريق الساحلي بهدف احتالل 
 بيروت، كما اعطي اللواء االسترالي الخامس والعشرون واجب الهجوم على وادي البقاع، ومرج عيون، والرياق

)*( األميرال دارالن اميرال فرنسي ولد عام 1881م ،وقاد االسطول الفرنسي في منطقة البحر المتوسط خالل فترة محاوالت االستقالل عام 1942.
)**( الجنرال كاترو، عسكري وسياسي فرنسي كان في منطقة الشرق ،ويعرف له تصريح باسمه "تصريح كاترو " بموجبه تم منح سوريا ولبنان االستقالل ،واخذ الملك عبدهللا االول يطالب بمنح االردن 

االستقالل واصدار تصريح بمثل تصريح كاترو
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)*( هـ H3 3 محطة ضخ النفط وهي على الحدود االردنية العراقية ومن بعد محطتي :االجفور واالجفايف وهما االن باسم الرويشد ثم الصفاوي

واعطي واجب الهجوم على محور درعا - الكسوة إلى دمشق إلى لواءين من فرنسا الحرة، وعلى المحور الثالث 
 )*(H3 اعطيت قوة هابفورس الهندية، وكتيبة الجيش العربي األردني اآللية واجب الهجوم على شمال سورية من
إلى تدمر والسخنة، وكذلك التحرش وازعاج حمص وحماة وحلب وقطع أي خط مواصالت بين دمشق وشمال 

سورية.
       وقبل تنفيذ الخطة كادت العملية أن تلغى بسبب خالفات بين البريطانيين والفرنسيين من فرنسا الحرة

حول موقفهما من الشعبين السوري واللبناني، كان البريطانيون يعتقدون أن المساندة من قبل العرب ضرورية 
 لنجاح العمليات في العراق وسورية وغيرهما، وأن على فرنسا الحرة أن تحاول الفوز بتأييد العرب إلى جانبها

 وكانت الحكومة البريطانية مصرة على كسب تأييد القوميين )الوطنيين( العرب في سورية ولبنان من أجل نجاح 
العمليات القادمة، كما تسعى لكسب عواطف بقية العرب إلى جانبها وتأييد قضيتها، ومع خبرتهم في المنطقة 
حاولوا عدم الوقوع في ثورة عربية جديدة تلهيهم عن أهدافهم االساسية في المجهود الحربي، وفي شهر أيار 
1941م استغل انتوني ايدن فرصة خطاب مانشون هاوس لتعزيز مكانة بريطانيا في الشرق األوسط بتأييد 

الطموحات العربية الوحدوية ؛ حيث قال:
      "لقد تقدم العرب بخطوات عظيمة منذ التسوية التي قامت في نهاية الحرب الماضية والعديد من المفكرين 
العرب يرغبون حصول الشعوب العربية على درجة أكبر من الوحدة من تلك التي ال يتمتعون بها، وفي محاولتهم 
 الوصول إلى تلك الوحدة يأملون في تأييدنا، يجب أن ال يبقى مثل هذا الطلب من قبل أصدقائنا بدون جواب
  ويبدو لي أنه من الطبيعي والعدل بأن تقوى الروابط الثقافية واالقتصادية أيضا، إن حكومة جاللة الملك من جانبها

 ستعطي تأييدها الكامل ألي خطة تحصل على الموافقة العامة".

جيش األردن مثالي ونموذجي وهذه شهادتي)شهادة الجنرال كلوب(

      وفي خالل الحرب كلها، وإذ كانت وحدات الفيلق العربي موزعة في كل أنحاء الشرق األوسط، لم تظهر 
إلى النور حتى وال حالة جدية واحدة من حاالت سوء التصرف، ولم أسمع عن أي جيش آخر انه كان بريئًا من 
حاالت السكر الشديد، أو االغتصاب والرشوة وسوء السلوك، ففي اثناء الحرب كلها لم يذكر واحد من أمثال هذه 

القضايا ضد حتى رجل واحد من رجال الفيلق العربي.
       بهذه الوسائل تم تحويل الفيلق العربي إلى جيش مخلص بغض النظر عن العادات أو الطوائف لقد كنت 
اشير دائمًا إلى واجبنا ازاء هللا، في كل الخطب التي كنت أوجهها إلى المجندين، وحدات هذا الجيش ولقد كانت 
هذه الطريقة أكثر نجاحا من أية آثار للروح العسكرية، وفي أي مستوى مع امثال هؤالء الرجال البسطاء من 
 امثال سكان القرى والبدو في األردن، لم يظهر لي بأن أي دين بل أية طائفة تستطيع أن تزعم بأنها وحدها تحتكر 

رحمة هللا ، ذلك ألن امثال هذه االدعاءات إنما تعود في األصل إلى ضيق تفكير اإلنسان.
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الجيش العربي في احتفاالت النصر في لندن واستعراض عمان

      أقيم في لندن استعراض عسكري كبير شاركت فيه وحدات رمزية من قوات الحلفاء المنتصرة في الحرب 
العالمية الثانية، وكان األردن ضمن هذه القوات كشريك وحليف في الحرب، وقد جاب االستعراض الكبير شوارع 
لندن، وقد تقدم الجيش العربي األردني علم الدولة األردنية يحمله )اللواء( معن أبو نوار، وقد نشر أبو نوار 
صورتين من االستعراض األولى لمجموعة الجيش العربي األردني تمر من أمام المنصة الرئيسية، والثانية له 

وهو يحمل العلم األردني ومعه حرس العلم في وضعية )كتفَا سالح( وهم يحملون البندقية االنجليزية.
     وقد سارت المشاة األردنية بانتظام وانضباط تعلو الهامات الشماغ األحمر األردني، ويتحدث الجنرال كلوب 
في كتابه حياتي في المشرق العربي)*( في الصفحة 241بقوله: "في يوم 8 من شهر حزيران سنة 1946م شارك 
فريق من الفيلق العربي في مسيرة النصر في شوارع لندن، وما إن هبط هذا الفريق إلى قاعدة التحية في ممر 
"مال"حتى ارتفعت عاصفة من الهتافات من لدن الحشود التي كانت تراقب العرض حيث انطلقت األصوات 
)حسنًا أيها الفيلق العربي، إنه عمل حسن أيها الفيلق العربي( ، وكانت هذه االصوات قد انطلقت من قبل بعض 
الجنود االنجليز القدامى، الذين كانوا قد خدموا دون شك مع أفراد الفيلق في السهول العاصفة المتربة في الشرق 
االوسط". وكانت المشاركة الفاعلة للقوات األردنية في الحرب العالمية الثانية الدافع القوي ألن يتقدم األردن بطلب 
نيل االستقالل التام والذي تحقق في مطلع عام 1946م ومن ثم جرت المراسم الرسمية في الخامس والعشرين 

من شهر أيار من عام 1946م.

)*( توجد ترجمتان لمذكرات جون كلوب باشا )1897 – 1983 ( وهي من منشورات دار الفجر في بغداد ،ترجمة وتعليق سليم التكريتي .
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الجيش العربي األردني في يوم اعالن استقالل المملكة االردنية الهاشمية 
" يوم االستقالل هذا هو الفجر الالمع من بريق سالحكم"

      اجتمعت هيئة األمم المتحدة بتاريخ 1946/1/16م، وفيه أدلى المستر ارنست بيفن)*( وزير الخارجية 
البريطانية بتصريح هام أعلن فيه االعتراف بأن شرق األردن قد وصل إلى مستوى يدعو إلنهاء االنتداب ومنحه 
االستقالل التام، وتاليًا نص تصريح بيفن:" اعتراف الحكومة البريطانية بتطوير شرقي األردن تطورًا جعلها أهاًل 
لالستقالل التام ورفع االنتداب عنها، وإن حكومة صاحب الجاللة البريطانية ستتخذ الخطوات السريعة إلعالنها: 

دولة مستقلة ذات سيادة". )موسى، 1959، صفحة 404(

      بتاريخ 22 شباط 1946 غادر جاللة الملك عبدهللا األول األردن إلى بريطانيا في زيارة رسمية بدعوة من 
رئيس الوزراء البريطاني للبدء بإجراءات اإلعالن الرسمي الستقالل األردن، وقد تركزت المباحثات على تنظيم 

العالقات بين الدولتين ذلك بتوقيع معاهدة صداقة وتحالف تم توقيعها بتاريخ 1946/3/22م)**(.

)*( آرنست بيفن ،) Ernest Beiven ( ( نقابي عمالي بريطاني ،كان وزير خارجية بريطانيا يوم منح االردن االستقالل في 17 كانون الثاني 1946م.
)**( معاهدة الصداقة والتحالف  األردنية البريطانية في 22 آذار 1946م  هي اتفاقية بين دولتين تمنح األردن كامل الصالحيات في شؤون اإلدارة المحلية والدفاع وقد وقع المعاهدة عن األردن 

رئيس الوزراء إبراهيم هاشم وعن الجانب البريطاني وزير الخارجية ارنست بيفن.
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     رفع مشروع المعاهدة إلى الحكومة األردنية وقد تم المصادقة عليها يوم 1946/3/30م، عقد المجلس 
التشريعي الخامس دورة استثنائية يوم 1946/5/22 وصادق خاللها على تعديل القانون األساسي لشرق األردن 
وتم استبدال كلمات "صاحب السمو األمير بـ)صاحب الجاللة الملك(. وكلمة األمير بـ)الملك( وكلمة شرق األردن 

بـ )المملكة األردنية الهاشمية( وهذا التبديل لهذه الكلمات جميعها أينما وردت في القانون األساسي.

)الملك عبدهللا االول في استعراض للقوات المسلحة يوم 1946/5/25(
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        في 1946/5/25 تم إعالن نص قرار االستقالل وصادق عليه جاللة الملك بعد مصادقة 
المجلس التشريعي عليه. )الجريدة الرسمية العدد 856، 1946( 

      اختار جاللة الملك عبدهللا األول أن يكون يوم 1946/5/25م، هو يوم البيعة واالستقالل تيمنًا بيوم 
االستقالل األول 1923/5/25م، الذي هو شاهد على حقيقة االستقالل الذي أنقذ األرض وأوجد دولة عربية 
أصيلة صادقة التوجه ذات الوفاء لألمة، جرت احتفاالت رسمية بعيد االستقالل وتسمى ذلك اليوم بيوم البيعة 
واالستقالل، وقد أقام الجيش العربي األردني استعراضًا كبيرًا بهذه المناسبة في ربوة ماركا وألقى جاللته كلمة 

قال فيها : 
الحوزة  عن  الدفاع  في  القومية  والقدرة  الوطن  عزة  مجالك  في  نرى  أن  الباسل:يسرنا  "جيشنا     
والقيادة. والوطن  العلم  في  المطلق  وفنائه  الجندي  لطاعة  رمزًا  لنا  تحيتك  تكون  وأن  الحق،  وصيانة 
      يا جنودنا ويا أبناءنا: أنتم سياج وطنكم ويوم االستقالل هذا هو الفجر الالمع من بريق سالحكم، وإني 
لمغتبط لما شهدت من حسن نظامكم وتدريبكم، وأرجو أن تكون العاقبة لكم ما دمتم المثل الذي يحتذى في 
التضحية باسم األمة العربية وفي البسالة والطاعة، وأداء الواجب كان هللا معكم وأعزكم وأعز الوطن بكم."

     بتاريخ 1946/6/17 تمت المصادقة على المعاهدة األردنية البريطانية واتخذ استقالل الدولة األردنية 
الصفة الرسمية الكاملة. )الجريدة الرسمية العدد 856، 1946( صدر القانون رقم 9 لسنة 1946 لتعديل القانون 
األساسي لشرق األردن الذي تضمن القرار التاريخي بإعالن األردن دولة مستقلة استقالاًل تامًا. في نفس يوم 
االستقالل 1946/5/25 جرى استعراض عسكري كبير في مطار ماركا )والتي حملت فيما بعد اسم قاعدة 

الملك عبدهللا األول(. 
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النواة االولى لسالح الجو الملكي االردني

      برزت الحاجة للقوة الجوية في حرب فلسطين عام 1948م، ولم يكن االسناد الجوي العربي ذا أثر في 
هذه الحرب ولم يكن األردن يملك أي سالح جوي، وفي  22 تموز 1948 طلب جاللته البدء بتدريب طيارين 
أردنيين ليكونوا نواة لسالح جو أردني، وتم استدعاء عدد من الضباط األردنيين الذين كانوا في دورات عسكرية 
مختلفة في بريطانيا حينها وايفاد آخرين في األول من تموز من عام 1949م، وتم الحاقهم بدورة تدريب طيارين 
فورًا في مدرسة الطيران االبتدائي في بكنغهام، تسلموا فيما بعد جناح الطيران باحتفال كان صباح يوم الخميس 
التاسع عشر من تموز عام 1951م في مطار ماركا وكانوا ثمانية طيارين: ثالثة طيارين مالحظة ، وخمسة 

طيارين نقل. 
      وتطورت قوة طيران الجيش لتتكون من ثالث طائرات اوستر وطائرتي دراجون رابيد واربع طائرات 
دوف، وكانت نواة قوة طيران الجيش في األصل هي سبع طائرات نقل صغيرة تم شراؤها من شركة الطيران 

العربية في تموز 1948م، وقد تبرع المواطنون األردنيون بجمع ثمنها.

)الملك المؤسس يخرج اول دفعة طيارين يوم 1951/7/19(
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بل  أيار 1948م،  من  الخامس عشر  يوم  فجر  مع  فقط  ابتدأ  قد  األردني  العربي  الجيش  دور  يكن  لم      
قومي  كوطن  وتحويلها  فلسطين  الغتصاب  المؤامرة  خيوط  تتكشف  بدأت  أن  يوم  من  ابتدأ  قد  الدور  ان 
لليهود ولم يتوان الجيش والشعب األردني من تقديم كل الدعم ألهل فلسطين منذ عشرينيات القرن الماضي 
على  التوافد  عن  األردن  شرق  سكان  ينقطع  لم  حيث  مختلفة،  بأوجه  والمساندة  الدعم  وتمثل  اآلن،  وحتى 
مستقلة أردنية  قتال  بمجموعات  أو  الفلسطينية  المقاومة  جانب  إلى  والقتال  والعون  اإلسناد  لتقديم   فلسطين 

كذلك قام األردنيون بتقديم السالح والعتاد من خالل معابر جبلية وغيرها ألهلنا في فلسطين خاصة عبر جبال 
الفلسطينية المقاومة  العسكري لرجال  التدريب  العربي األردني دور  الجيش   البتراء ووادي موسى، ومارس 

 وتطلب األمر أن كان رجال الجيش األردني يرتدون لباس المقاومة الفلسطينية حتى ال يكشف االنتداب واليهود 
أمرهم. 

الفصل الرابع
الجيش العربي األردني في حرب فلسطين 1948م
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      كانت الحكومة األردنية على تواصل مع بلديات فلسطين خاصة في القدس والخليل ونابلس، وكان هنالك 
اهتمام أردني خاص باألماكن المقدسة، وال ننسى أن أول إعمار هاشمي للقدس والمسجد األقصى كان عام 
1924م وبتبرع خاص من الشريف الحسين بن علي)*(، وبعد اكتمال مرحلة اإلعمار هذه رعى الملك المؤسس 
" األمير آنذاك " حفل إنجاز تلك المرحلة عام 1926م، ونشير إلى دور هاشمي تاريخي هو أن الشريف الحسين 
بن علي كان يخصص اعانة خاصة للمسجد األقصى من واردات الحج يرسلها سنويًا إلى سدنة المسجد األقصى. 
يجب  عام 1948م  في حرب  األردني  العربي  الجيش  تاريخ  يتناول  مسموع  أو  مرئي  عمل  أي  إن       
الفيلق  " Arab Legion" أو  التسمية االنجليزية  يبنى على فرضيات وحقائق منها: إن اسم الجيش ليس  أن 
العربي بل إن االسم هو الجيش العربي األردني، كما وأن القائد األعلى لهذا الجيش هو جاللة الملك عبدهللا 
فلسطين أرض  على  المقاتلة  الجيوش  لكل  عام  كقائد  العربية  الدول  جامعة  انتخبته  من  وهو  فقط،   األول 

واستمر الجيش العربي األردني في القتال وبقيت جبهته مشتعلة خالل ما قبل الهدنة األولى وما بعدها وما 
أية معركة خاضها  في  يهزم  لم  األردني  العربي  الجيش  الثانية، وحتى على طول خطوط 67،  الهدنة  بعد 
ثابتة النظامية بخطة عسكرية وقيادة  الجيوش  يقاتل بنظام  الجيش األردني   في فلسطين عام 1948م، وكان 

وقد تشكل من خمس كتائب اثنتان منها بقيادة عربية هي الكتيبة الرابعة بقيادة حابس المجالي)**( والكتيبة السادسة 
بقيادة عبدهللا التل)***(، باالضافة إلى انه ال توجد أي عمليات مشتركة نهائيًا بين الجيش العربي األردني وأي 

مجموعة مقاومة نهائيًا ولكن كان هناك تنسيق في بعض األحيان خاصة مع المناضلين األردنيين. 
       كانت القدس هي محور الصراع والهدف الحيوي للجيش العربي األردني، وكانت القيادة االنجليزية ترفض 
إرسال الجيش األردني إلى القدس، ولكن كانت أوامر الملك عبدهللا األول قطعية وحازمة بإرسال الجيش األردني 
إلى القدس خاصة مع استغاثة أهل القدس أنفسهم، وبالتالي نالحظ ان الكتيبتين الرابعة والسادسة بقائديهما حابس 
المجالي وعبدهللا التل هما اللتان قاتلتا في القدس، وال بد من قراءة برقية المغفور له الملك عبدهللا األول إلى رئيس 

االركان الجنرال كلوب وهي بخط يد جاللته: 

)*( أول تبرع سخي العمار المسجد االقصى المبارك كان من الشريف الحسين بن علي عام 1924 وتسلم التبرع الحاج امين الحسيني رئيس المجلس اإلسالمي االعلى في القدس الشريف .
)**( حابس المجالي ولد سنة الهية "1910"في سجن معان ،ترعرع في بيئة فروسية وقيادة وشجاعة ،والده ارفيفان من اركان الدولة االردنية ،تخرج حابس من مدرسة السلط والتحق بالجيش عام 1932 
،وتدرج بالمناصب العسكرية كمدير شرطة العاصمة ومدير شرطة معان ومساعد رئيس االركان بدءا من يوم التعريب ، ومن ثم كان قائدا عاما للجيش العربي لمرتين ،وقاد معارك باب الواد واللطرون بشجاعة 

وانتصار باهر ،وكا له الدور الكبير في قيادة الجيش عام 1970 اثر موجة الفوضى التي سادت البالد من الخارجين عن النظام وعن اهداف العرب النقية .
)***( عبدهللا التل من مواليد اربد 1918م ،تخرج من مدرسة السلط والتحق في القوات المسلحة االردنية عام 1941 ،قاتل في كفر عصيون وشكل كتيبة المشاة السادسة ، وحاصر اليهود داخل الحي اليهودي 

في القدس القديمة واجبرهم على االستسالم واخذهم اسرى ونقلهم الى ام الجمال ،ومن بعد فترة انقطاع السباب سياسية ومختلفة عاد عبدهللا التل ليصبح عينا في مجلس االعيان .
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    )ان موقع القدس من العرب والمسلمين ونصارا )نصارى( العرب معلوم ، وان وقوع اي كارثة من 
 اليهود على أهلها كأن يقتلوا أو يجلوا أمر عظيم التبعة علينا واليزال الموقف ليس بالمأيوس )بالميؤس(
 منه وأننى آمر بلزوم االحتفاظ بما هو  تحت اليد اآلن البلدة القديمة وطريق أريحا إما بواسطة )القوات(

التي في نواحي رام هللا أو بإرسال قوة من احتياط القواة )القوات( هناك إنني أرجو أن تنفذوا هذه الرغبة 
بكل سرعة،عزيزي(."عبدهللا "
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التنظيم والتسليح للجيش العربي األردني في الحرب

      كان تسليح الجيش العربي األردني في حرب 1948م هو تسليح قوات المشاة بالدرجة األولى، وال توجد 
 لديه طائرات مقاتلة او مدفعية ثقيلة سوى مدافع عيار 25 رطل وأقل، وال توجد دبابات سوى مدرعات خفيفة

 ويوضح الجدول التالي التنظيم الرئيسي للجيش والذي تكون من قيادة فرقة وثالثة الوية وكتيبة مدفعية وكان 
تسليح الجيش األردني التالي:

المناضلين  بتزويد  األردني  الجيش  قام  بندقية و35 رشاشًا  تشمل )1150(  االحصائية ال  هذه        
الفلسطينيين بها، اما من حيث القوى البشرية، فقد كان تعداد الجيش في ايار 1948 )6500 بين ضابط 

وجندي ( وان القوة القتالية هي 4500 جندي وضابط .

النـــــــــــــــــــوع

مدرعات ثقيلة عليها مدفع 2 رطل ومعها رشاشين

مدرعات استطالع عليها رشاش

مدفع ميدان 25 رطل

مدفع مضاد للدبابات عيار 6 رطل

مدفع هاون عيار 3 بوصة

مدفع هاون عيار 2 بوصة

رشاش برن خفيف

رشاش متوسط فيكرز

رشاش طومسون

بندقية

72 مدفع

52 مدرعة

16 مدفع

38 مدفع

40  مدفع

29 مدفع

334 رشاش

22 رشاش

668 رشاش

7359 بندقية

العــــــــــدد
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العمليات العسكرية ما قبل الحرب الرسمية )كفر عصيون أنموذجًا (

       تقع كفر عصيون على الطريق بين بيت لحم والخليل، وتسيطر على شبكة مهمة من طرق المواصالت
وفي المنطقة أربع مستعمرات يهودية أهمها مستعمرة كفر عصيون والتي كانت تتعرض لمستخدمي الطريق 
من العرب والقوافل العسكرية، وقد استنجد اهل المنطقة بالملك عبدهللا األول إلرسال قوة لتخليصهم من أذى 
المستعمرات، فقام الجيش األردني بشن هجوم على هذه المستعمرة يوم 13 ايار 1948م، واستمرت المعركة 
حوالي اربعة وعشرين ساعة، استسلمت المستعمرة وأسر الجيش األردني 287 يهوديًا نقلوا إلى معسكر األسر 
في منطقة أم الجمال إلى الشرق من المفرق ونجح الجيش األردني بتنظيف المنطقة من العصابات اليهودية وتأمين 
 طرق المواصالت، وقد استشهد 14 جنديًا اردنيًا مع عدد مماثل من الجرحى وخسر العدو حوالي 200 قتيل
ومن ابطال معركة كفر عصيون المالزم حمد أبو دخينة والمالزم نواف جبر الحمود والوكيل فناطل ثنيان، وفيها 

كان أول شهيد اردني في حرب فلسطين هو النائب ) الرقيب ( مثنى اليماني.

موقف جاللة الملك عبداهلل األول من فرض الهدنة في 11 حزيران 1948م

     فرضت هيئة االمم المتحدة  هدنة  في 29 أيار 1948 لوقف القتال في فلسطين، وقد كان الجيش األردني يرفض وقف 
القتال ألنه يحقق انتصارات وثابت في مواقعه، وقام الملك عبدهللا األول بجولة سياسية تشاورية شملت الرياض وبغداد 
والقاهرة لحشد المزيد من الجهد لتحقيق الهدف الذي من أجله دخلت الدول العربية للقتال في فلسطين وهو تحريرها 
والدعوة إلى رفض الهدنة، ولكن كانت هناك ضغوطات سياسية، واتخذ مجلس األمن قرارًا بمنع تصدير السالح إلى 
منطقة القتال، ومن نتيجته حجز باخرة بريطانية في قناة السويس تحمل معدات عسكرية هامة خاصة ذخيرة المدافع 
 للجيش األردني مما أثر على قوة نار الجيش األردني، ومن آثار الهدنة انها جعلت من الحرب حربين وليست حربًا واحدة
الذي  النصر  حرب  وهي  األولى(  الهدنة  )يوم  1948م  حزيران   11 وحتى  1948م  أيار   15 من  األولى 
الواد)*(  باب  منطقة  القدس وعلى  الذي سيطر على  األردني،  العربي  الجيش  العربية خاصة  الجيوش  حققته 
المعارك  هذه  في  قتيل  ألف  من  أكثر  اليهود  وكبد  عصيون،  وكفر  الرادار)***(  تل  واحتل   )**( واللطرون 
اضافة إلى األسرى الذين نقلوا إلى معسكر األسرى في منطقة أم الجمال )****(، أما الحرب الثانية فهي بعد 
العسكري القرار  حساب  على  السياسة  سيطرة  مع  فقط  حدود  وتثبيت  خنادق  حرب  أصبحت  والتي   الهدنة 

      وبدأت المفاوضات الجانبية إضافة إلى اغتنام اليهود لفترة الهدنة إلعادة تنظيم قواتهم والعمل على تزويدها 

)*( باب الواد،الى الغرب من القدس وهو نهاية ممر ضيق للوادي الذي اسمه واد علي ، وقد استبسلت القوات االردنية في التمسك به لقطع اي اتصال مع اليهود  القدس خالل حرب 1948 .
)**( اللطرون الى الغرب من القدس يعتبر المفتاح الرئيس للمدينة هو مع باب الواد ،فيه دير قديم عمره حوالي250 سنة ،وقيل ان اسم اللطرون هو تحريف عن النطرون اي الناطور والمراقب الن الدير كان 

يسيطر ويراقب كل الطرق التي تذهب شماال باتجاه يافا أو جنوبا باتجاه غزة .
)***( تل الرادار .من االماكن المسيطرة الى الشمال الغربي من القدس ،كانت ترابط فيه سرية اردنية ،ويضم االن متحفا مصغرا لبعض المدرعات المعادية ،وسمي بتل الرادار ألن كان فيه رادار انجليزي .

)****( معسكر أم الجمال ،على طريق المفرق باتجاه الشرق، اختير هذا المكان لتجميع االسرى اليهود من معارك القدس وكفر عصيون ،وهو قريب من ادارة خط النفط العراقي.
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بالذخائر، ولكن لم تهدأ الجبهة األردنية ألن اليهود أرادوا احتالل القدس وأراضي الضفة الغربية ولم يتمكنوا 
من ذلك، فكانت فترة الهدنة حرجة بالنسبة للجيش العربي األردني في وقت سكتت فيها الجبهات األخرى 
وأدرك األردنيون أنهم يقاتلون بمفردهم، وقد نجح األردن بتشكيل كتيبة إضافية في منطقة بيت حنينا ليتمكن 
من إسناد الجبهة وتعزيز جبهة القدس تحديدًا ، ولكن في المحصلة، نرى ان الجيش العربي األردني كان يقاتل 
ويحقق االنتصارات ويحافظ على االرض خاصة القدس العربية، كان المغفور له الملك عبدهللا األول يدعو 
العرب إلى استئناف القتال بعد أن فرضت االمم المتحدة الهدنة، ويدعو إلى االستعداد وارسال المزيد من القوات 
العسكرية واألسلحة إلى الجبهة، ويدعو إلى انتهاز الوقت ألن العدو بعد ليس في الموقف القوي، وأن الهدنة 
ستكون فرصة له العادة تنظيمه واستقدام المزيد من المحاربين والسالح وهذا ما تم فعاًل، ولكن ال شيء قد تم 

لصالح تعزيز الجبهات، وكان العدو هو المستفيد فقط من هذه الهدنة.

     تقرر في قمة رؤساء األركان العرب في عمان بتاريخ 13 نيسان 1948م اختيار جاللة الملك عبدهللا 
األول قائدًا عامًا للجيوش العربية التي ستدخل إلى فلسطين، قرار التعيين هذا كان قبل حوالي شهر من بدء 
الحرب الرسمية، ولم يكن أمام جاللة الملك إال أسابيع قليلة لينشئ القيادة ويجري االتصاالت ويرسم الخطة 
للتحرير، وتم اختيار اللواء الركن نور الدين محمود)*( )عراقي الجنسية( ليكون نائبًا للقائد العام، ويعني هذا أن 
تكون لديه خطط الجيوش وتسليحها وتنظيمها وحدود مسؤولياتها، ولكن قبل بدء الحرب الرسمية بيومين فقط 
أدرك الملك عبدهللا أنه قائدًا للجيش األردني وللجيش العراقي فقط، وأن بقية الجيوش العربية لها مرجعيتها 
التي ترفض التعامل مع أية جهة أخرى، وقد طلب جاللة الملك من قائد الجيش المصري أن يزور قطاعاته 

لكن القائد المصري رفض طالما أن الملك فاروق)**( نفسه لم يقم بعد بزيارة للجبهة.
)*( اللواء الركن نورالدين محمود،كان قائد الجيش العراقي ، وعين قائدا ميدانيا للجيش العراقي في فلسطين 48،ونائبا للقائد العام الذي اختارته جامعة الدول العربية وهو جاللة الملك عبدهللا االول ،بعد الحرب 

تسلم منصب رئيس وزراء العراق .
)**( الملك فاروق ولد عام 1920 وتولى الملك في مصر وتلقب  " حضرة صاحب الجاللة الملك فاروق االول ، ملك مصر و السودان و صاحب النوبة ودارفور و كوردوفان ". تنازل عن العرش اثر اقالب 

حركة الضباط االحرار عليه عام 1952 ،نفي الى ايطاليا وتوفي فيها عام 1965م.

)األسرى اليهود في معسكر ام الجمال(
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العربية الجيوش  بين  تنسيق  أي  هناك  يكن  ولم  مختلفة،  عسكرية  بقيادات  عام 1948م  حرب  بدأت        
قرارات  أو  بلودان  مؤتمر  أهداف  مع  تتفق  وال  بالده  سياسة  تعكس  التي  وتعليماته  أهدافه  جيش  لكل  وكان 
بعده وما  الحرب  بدء  تاريخ  حتى  تتحرك  أو  أدراجها  من  تخرج  لم  التي  الموحدة  العربية  العسكرية   القيادة 

ومع كل هذا تعامل الجيش العربي األردني مع األحداث من منطلق الواجب القومي والوطني الذي يرتفع فوق كل 
أشكال المزايدات واألهداف األخرى، وحين كان الملك عبدهللا في وداع القوات األردنية وهي في الشونة الجنوبية 
وتستعد الجتياز نهر األردن ليلة 15 أيار 1948م، خطب جاللته في الجيش بحضور عبد الرحمن عزام)*( أمين 

عام جامعة الدول العربية قائاًل:
     "أطلب إليكم جميعًا أن تستعدوا إلى الخدمة في عملية إنقاذ فلسطين وأن تتأهبوا لكفاح الشرف، وأن 
برعاية هللا  فتقدموا  العربية،  والشهامة  القومية  بالكرامة  احتفظوا  الذين  أجدادكم  بماضي   تربطوا حاضركم 

عز وجل لتنضموا إلى إخوانكم المحاربين في الحرب المقدسة وقوات الدول العربية الشقيقة". 
     وختم كلمته بالقول: " من مات منكم فهو شهيد ومن عاش فهو سعيد ".

     ورد في مذكرات الملك عبدهللا األول في اآلثار الكاملة في الصفحة 260 من الطبعة الثانية ما يلخص 
يقاتل ال  أو  يقاتل  أن  يريد  ومن  الحقيقي  العربي  التوجه  هو  وما  العملياتي  الواقع  ويشرح  فلسطين   حرب 

أشار جاللته أواًل إلى أنه تلقى اتصااًل بعد بدء الحرب في 15 أيار 1948م من زعيم دولة عربية يطلب وقف 
التقدم باتجاه فلسطين واستبدال الخطة بأن نساند الفلسطينيين ونقدم لهم السالح وأن يقوموا بالثورة والحرب 

بأنفسهم، ورفض الملك عبدهللا بشدة هذا االقتراح وقال في مذكراته ما نصه :
قتال عنيف في  ِما مس روحي منها من وجل وجزع والجيش في  أمّر  بالنسبة لي من  " كانت لحظة     
طولكرم  نواحي  ومن  والرملة  واللد  الواد  باب  ناحية  من  السهل  إلى  وصل  حتى  تقدم  وقد  القدس 
القرى واستمرار ضياع  بل  تقدم  دون  القوات  بعض  وتوقف  الخذالن  يتحدث جاللته عن  ثم  ومن   والعفولة" 

وان الميدان كان فيه الجيشان العراقي واألردني متممان لبعضهما في تنفيذ العمليات العسكرية، وكان الحفاظ على 
القدس وتحقيق إنتصارات باب الواد و اللطرون أهم مكتسبات حرب فلسطين 1948م أو أنها الوحيدة والتي حققها 

الجيش األردني في جبهات القتال.

)*( عبدالرحمن عزام أول امين عام لجامعة الدول العربية بعد تأسيسها في 22 آذار 1945م ،مصري الجنسية كان وزيرا لالوقاف ثم وزيرا للخارجية ،وله سجل طويل من االشتراك مع المقاومة في 
ليبيا وغيرها .
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سجل شهداء الجيش العربي االردني في حرب فلسطين 1948م

    على الرغم من ان الجيش العربي األردني كان األقل عددًا بين الجيوش العربية، ربما يتقارب عددًا 
نسبته  ما  األردن  وقدم  فلسطين،  إلى  جيشه  من   %90 بنسبة  دفع  قد  األردن  أن  اال  اللبناني،  الجيش  مع 
12% من عدد الجيش كشهداء في المعارك المختلفة على مدى شهرين فقط، وقد استبسل الجنود األردنيون 
 في المعارك المختلفة، وكان وازعهم األول هو محبتهم وارتباطهم الروحي بأرض فلسطين خاصة القدس

ولعروبتهم الصادقة وايمانهم بالحق العربي الواضح المبين، وكانت أكثر خسائر الجيش األردني في المناطق 
المبنية، والتي كانت تواجه الجيش خاصة في مدينة القدس، وبلغ عدد شهداء الجيش العربي في حرب عام 

1948م 345 شهيدًا. )بكر المجالي، 2013(

حقائق للتاريخ من حرب الجيش العربي االردني في فلسطين عام 1948م

أيار 1946م في 25  االستقالل رسميًا  بعد جهاد وتصميم وحاز على  التام  االستقالل  األردن       حقق 
ولم يتوقف البناء والتطوير في الدولة األردنية، وتركز التطوير على القوات المسلحة األردنية خاصة بعد 
مشاركتها بفاعلية في الحرب العالمية الثانية، في المقابل برزت القضية الفلسطينية كقضية قومية عربية خاصة 
بعد إعالن بريطانيا قرارها باالنسحاب من فلسطين يوم 15 أيار 1948م، وقد أصبح هذا التاريخ موعدًا 
للحرب خاصة مع رفض قرار تقسيم فلسطين رقم 181، الصادر عن هيئة األمم المتحدة بتاريخ 29 تشرين 

الثاني 1947م.
العرب  خطة  حسب  مسؤوليته  قاطع  ضمن  معاركه  األردني  العربي  الجيش  وخاض  الحرب  بدأت     
وقدم األرض  من  واحدًا  شبرًا  تخسر  ولم  كاملة  انتصارات  األردني  العربي  الجيش  وحقق   العسكرية، 
12% كشهداء من قواته، ونشير أيضًا إلى األسلوب العقالني الذي تعامل به الملك عبدهللا األول مع قرار تقسيم 

فلسطين رقم 181 تاريخ 29 تشرين الثاني لعام 1947م حين دعا العرب إلي التعامل بموضوعية معه.
الشرقية إال مجموعات من  الضفة  يبق في  إلى فلسطين ولم  العربي األردني بكل قواته  الجيش      دفع 
 قوات الدرك والشرطة، وانتصر الجيش العربي األردني في كل المعارك التي كانت ضمن قاطع مسؤولياته

وهو قاطع الجبهة الوسطى من قلقيلية وجنين ونابلس شمااًل إلى الخليل جنوبًا، وهذا التخصيص قد تم وفقًا 
لخطة الدفاع العربية الشاملة التي قسمت الجبهة إلى مناطق مسؤولية حسب اتجاه الزحف، والجيش األردني 
هو الوحيد الذي احتفظ بأرض ومنع احتاللها وهي ما سميناه فيما بعد الضفة الغربية بما فيها القدس التي كانت 
هدفًا رئيسيًا للجيش اإلسرائيلي إلحتاللها عام 1948م، وبذلوا كل الجهود وشنوا الهجمات المتصلة الحتاللها 
ولم يتمكنوا من ذلك، ولم يوقع اليهود وثيقة استسالم بعد يهود بني النضير وبنو قضاعة إال في عام 1948م 
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ومع الجيش األردني حين استسلم الحي اليهودي بأكمله للجيش العربي األردني، وتم فرز الشباب وأخذهم 
أسرى إلى منطقة أم الجمال في المفرق، وكانت هذه االتفاقية في 28 أيار 1948م وعدد األسرى 340 شخصًا.
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     حقق الجيش العربي األردني أكبر انتصاراته قبيل الحرب وتحديدًا في 14 نيسان 1948م في كفر 
عصيون، واحتل األردنيون المستعمرة التي كانت مصدر إزعاج وتسيطر على الطريق الرئيسي بين القدس 
والخليل وقد اخذ الجيش العربي األردني عددًا من األسرى، وهو الجيش الوحيد الذي اخذ أسرى من اليهود 
وتواجد في أرض فلسطين ثالثة عشر سرية أردنية وفقًا لمعاهدة التحالف المشتركة مع بريطانيا أثناء الحرب 
العالمية الثانية بعد عام 1943م، وهذه السرايا كانت تقوم بشكل سري بتدريب المناضلين الفلسطينيين وتزويدهم 

باألسلحة، وكانت سرايا الجيش األردني تعرف باسم الحاميات.
      وقع األردن واليهود اتفاقية خاصة عرفت باسم اتفاقية جبل سكوبس أو جبل المشارف، بموجبها تم 
حفظ المباني الثقافية والمستشفى والكنائس وغيرها من أن يطالها أي أذى، وأن تكون في عهدة األمم المتحدة 
األردني  للجيش  هداسا  منطقة  في  كان  استسلم كل من  تموز 1948م(   16( فقط  واحد  بيوم  الهدنة  وقبل 
 وطلبوا أن يتم تنظيم التسليم في اليوم التالي، لكن حدثت الهدنة في اليوم المذكور ولم يعد لالتفاقية لزومًا

و حين ظهرت نوايا استمرار الحرب بعد الهدنة األولى تم توقيع االتفاقية المؤلفة من ستة بنود والتي تنص على 
نزع السالح من المنطقة وأن تكون في عهدة األمم المتحدة ،  وفي ذروة القتال حصل الجيش األردني على 
شحنة من الذخائر الضرورية من بينها 15 ألف قذيفة 25 رطاًل  للمدافع الرئيسية للجيش ولكن لألسف فقد 
صادرت السلطات المصرية الباخرة )سليمان موسى، ص 160( في قناة السويس واستولت على هذه الذخائر 
المرسلة إلى القوات األردنية التي تقاتل جنبًا إلى جنب مع القوات المصرية، والسبب هو صدور قرار من األمم 

المتحدة لوقف تصدير السالح إلى منطقة النزاع )*(.
      كان عمر القوات المسلحة األردنية التي تقاتل هو 27 سنة فقط قياسًا مع الجيوش العريقة األخرى، و قد 
تميزت باالنضباط والكفاءة والتدريب الفعال، وكانت القدس هي جوهر الصراع، وقد ذهب الملك عبدهللا األول 
لياًل إلى منزل رئيس الوزراء توفيق أبو الهدى وقال له " أنا ذاهب إلى القدس ألقاتل وإن كتبت لي الشهادة فقم 

بتشكيل مجلس وصاية ألنني أريد أن أتولى بنفسي قيادة القوات في القدس".
      وجه جاللة الملك عبدهللا األول رسالة بخط يده، إلى الجنرال كلوب حول أهمية الدفاع عن القدس والحفاظ 
عليها، ومما جاء في الرسالة: إن موقع القدس من العرب والمسلمين ونصارى العرب معلوم واني آمر بلزوم 

االحتفاظ بما هو تحت اليد اآلن البلدة القديمة وطريق أريحا. 

)*( في أآلثار الكاملة، ص 261 علق الملك عبدهللا األول على مصادرة االسلحة المقرر ان تصل الى االردن ،"قيل لنا انها وزعت على القوات المصرية ،قلنا يد  رجل يمنى أفرغت ما تملك الى اليد 
اليسرى".
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)األمر اإلنذاري من الملك عبدهللا األول بن الحسين للقوات األردنية لإلستعداد للحركة إلى جبهة فلسطين(
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استبسل الجنود األردنيون في القتال في القدس وخاضوا المعارك فوق أسوارها وحولها وفي كل شوارعها 
الهدنة فترة  نسبيًا خالل  القتال وهدأت  فترة  األردنية مطلقًا طول  الجبهة  تهدأ  مبانيها، ولم   وأزقتها وفوق 
 في 11 حزيران إلى 17 تموز، ولكنها كانت فترة حرجة للجيش العربي األردني، حيث كتب المستر جيسوب 

Gisop مندوب أمريكا في هيئة األمم المتحدة عام 1948 يقول :
      "إن الدالئل تشير إلى أن أكثر العرب قد تعبوا من القتال، وقد كشفت الحرب عن ضعف تنظيمهم ومعداتهم 
الحربية، ويبدو واضحًا أن األردن وحده يملك قوة عسكرية محترمة، لكنه في وضع من يستطيع أن يكسب 

أكثر نتيجة التوصل إلى تسوية عن طريق المفاوضات".
لم  ولكن  فلسطين،  في  العربية  للقوات  عامًا  قائدًا  األول  الملك عبدهللا  باإلجماع جاللة  العرب  اختار      
من  والرملة  اللد  تكن  ولم  فقط،  الحرب  بداية  في  العراقي  الجيش  باستثناء  القرار  بهذا  جيش  أي  يلتزم 
العراقي  ضمن مسؤوليات الجيش األردني في حرب عام 1948م، بل هي من ضمن مسؤوليات الجيش 

والعراق رفضت االنضمام إلى مفاوضات رودس)*( فانسحب الجيش العراقي وترك المنطقة خالية فتقدمت 
اللد والرملة وكانت تريد الزحف إلى مناطق نابلس وجنين وطولكرم  القوات اإلسرائيلية بسهولة واحتلت 
فصدهم الجيش األردني وحافظ عليها، وخاض معارك عديدة أهمها المعارك المشهورة في باب الواد واللطرون 

وكذلك معارك كثيرة واهمها:

معارك الجيش العربي األردني في فلسطين وشرق االردن

معركة الحي اليهودي

معركة حي مشيرم

معركة رأس كركر

معركة البرج

معركة خراب اللحم

معركة قوله

معركة عراق سويدان

معركة النوتردام

معركة الشيخ جراح

معركة يالو

معركة تل الرادار

معركة عرطوف

معركة رامات راحيل

معركة غور الصافي في شرق األردن

)*( مفاوضات رودس، بدأت في جزيرة رودس في البحر االبيض المتوسط بين االردن وسوريا ولبنان ومصر من جهة واسرائيل من جهة اخرى ،وبموجبها تم رسم الحدود ،ووقع االردن 
على االتفاقية في 3 نيسان 1949م .
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      ومن جهة اخرى ُوّقعت اتفاقية تبادل اسرى مع العدو بموجبها تم إطالق آالف األسرى الفلسطينيين من 
قرى يافا ومناطق حيفا واللد والرملة مقابل األسرى اليهود الذين كانوا في معسكر ام الجمال، وكان عدد اسرى 

الجيش العربي األردني فقط أربعة جنود تم اطالق سراحهم . 
     حوصرت القوات المصرية أثناء الحرب وعرض الجيش العربي األردني على القوات المصرية المحاصرة 
وضع خطة لفك الحصار وجعل اإلسرائيليين هم المحاصرين بين قوتين عربيتين، لكن المصريين رفضوا 
التعاون بحجة أن قائد الجيش العربي األردني هو إنجليزي، ولكن لم يكن هذا هو السبب الحقيقي، ألن التعليمات 
لديهم أن يبقوا تحت الحصار إلى حين الوصول إلى حل سياسي، وتم ذلك بأن كانت مصر هي أول دولة توقع 

على اتفاقية الهدنة في رودس في آذار 1949م.
    رغم كل ذلك فقد استمرت القوات األردنية وبقيادة الرئيس حكمت مهيار)*(حينها بتقديم األغذية والمياه 
مفاتيح  ووضع  الخليل  من  الجعبري)**(  محمدعلي  وحضرالشيخ  معها،  والتواصل  المحاصرة  للقوات 
الجيش  افشل  حيث  الخليل،  عن  للدفاع  يهب  أن  طالبًا  األول  عبدهللا  الملك  عنق  في  اإلبراهيمي  الحرم 
والقدس الواد  باب  بين  الطريق  لفتح  وكذلك  القدس،  الحتالل  اإلسرائيلية  الخطط  كل  األردني   العربي 

فتمكنت الكتيبة الرابعة بقيادة حابس المجالي في باب الواد والكتيبة السادسة بقيادة عبدهللا التل من إحكام 
السيطرة على القاطع األوسط خاصة القدس، وقدم الجيش العربي األردني حوالي 350 شهيدًا وأكثر  من ألف 

جريح إضافة لحوالي خمسين متطوعًا مدنيًا أردنيًا في حرب 1948م.
      كان األردن يهتم ويأوي الالجئين الفلسطينيين، وأصدر الملك عبدهللا تعليماته الحترام وتقدير الالجئين 
وإيوائهم وإحسان معاملتهم، حيث انفق األردن من موازنته المتواضعة على إيواء الالجئين وتم تأسيس وزارة  
خاصة تعني بشؤونهم، وهذا غيض من فيض، وحرب عام 1948م قد صنعتها السياسة العربية التي لم تدرك 
المصلحة العربية العليا وال مصلحة ارض فلسطين، وقد امتنع الكثيرون عن االستماع إلى نصائح الملك عبدهللا 
األول وهو يدعوهم إلى االستعداد الصحيح الن اليهود قد اعدوا العدة وتجاوز جيشهم الستين ألفا من الجنود 

المدربين ووصل عدد سالحهم الجوي إلى سبعين طائرة.

)*( حكمت مهيار ولد عام 1914م وتوفاه هللا عام 2013م، قاتل في حرب فلسطين عام 1948م وخاض معركة شرسة في كفر عصيون ، تسلم مناصب عديدة قيادية كمدير شرطة في عجلون والكرك ثم اصبح 
مديرا لالمن العام عام 1968م ومن بعد محافظا للعاصمة .

)**( محمد علي الجعبري ولد عام 1900 وتوفي عام 1980، كان رئيسا لبلدية الخليل من عام 1948 حتى عام 1967 ، هو من رموز القيادة الفلسطينية، وقد قاد مفاوضات وحدة الضفتين حتى انتهائها باعالن 
الوحدة التامة في 24 نيسان 1950.
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الجيش العربي األردني
 في القدس
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الفصل الخامس
الجيش العربي في عهد المغفور له الملك طالل بن 

عبداهلل طيب اهلل ثراه)1951  - 1952م(

      ولد المغفور له الملك طالل بن عبدهللا طيب هللا ثراه عام 
1909 م في مكة المكرمة، وتلقى تدريبه بأكاديمية ساندهيرست 
البريطانية، وتخرج منها برتبة مالزم عام 1929م  العسكرية 
ثم التحق بخدمة جّده المنقذ األعظم الحسين بن علي عندما كان 
منفيًا في قبرص، ثم عاد إلى عّمان، وبعد وفاة جّده رحمه هللا 
ثم  العراقي،  بالجيش  والتحق  العراق،  إلى  األمير طالل  سافر 
عاد إلى عّمان فأتمَّ تدريبه العسكري في قوة الحدود، وتميزت 
شخصيته بقوة السعي للحق ومنع اشكال المجامالت والتركيز 
على اإلنجاز، وتزوج سمّو األمير طالل في 27 تشرين الثاني 
بن  جميل  الشريف  بنت  الشرف  زين  األميرة  من  1934م 
ناصر بن علّي، ورزقهما هللا بأصحاب السمّو األمراء الحسين 
ومحمد والحسن، وسمّو األميرة بسمة، عاش سمّو األمير طالل 

 وأسرته في جبل عّمان في بيت مستأَجر، وكان محبوبًا من الشعب لما يتمتع به من أدٍب َجّم، ومجاملٍة محبَّبة
وتعاطٍف مع كل َمن يلجأ إليه، وكان يمتاز بصفة االيثار، كما كان مولعًا بالفروسية والرماية والصيد، حتى ان 
بيته في جبل عمان ملحق به اسطبل للخيل، وكانت أحب أوقاته تلك التي يقضيها مع أسرته، أما أهم مشاغله فكان 
التفكير بالقضية الفلسطينية، وقد ساعد أبناَء فلسطين في ثورتهم عام 1936م بالسالح والمال وقاتل في حرب 

فلسطين عام 1948م.
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      تميز عهد المغفور له الملك طالل بأنه عهد اصالح وتطوير
وانجاز الدستور الذي صدر بتاريخ 8 كانون الثاني 1952م، ورغم 
قصر فترة حكمه التي بلغت أحد عشر شهرًا فقد صدر في عهده 
207 قانون ونظام، وما اختص القوات المسلحة منها نظام الدفاع 
 رقم 6 لسنة 1951م باالستناد إلى المادة الرابعة من قانون الدفاع 
الرسمية الجريدة  من   1088 العدد  في  نشر  الرخص(   )رسوم 

نظام الدفاع رقم 7 لسنة 1951 صادر باالستناد إلى المادة الرابعة 
من  العدد 1088  في  نشر  االستيراد(  )رسوم  الدفاع  قانون  من 
الجريدة الرسمية، قانون رقم 7 لسنة 1952م قانون تشكيل محكمة 
خاصة لمحاكمة الذين يخلون بأمن الدولة الداخلي والخارجي نشر 
الحجازي  الخط  قانون  الرسمية،  الجريدة  من   1100 العدد  في 
األردني رقم 23 لسنة 1952 نشر في العدد 1105 من الجريدة 

الرسمية، وبموجبه تم فصل ادارة سكة الحديد من القيادة العامة للقوات المسلحة والحاقها بوزارة النقل، نظام 
الدفاع رقم 1 لسنة 1952م صادر بمقتضى المادة 4 من قانون الدفاع لسنة 1935م نشر في العدد 1106 من 
الجريدة الرسمية، نظام الدفاع رقم 2 لسنة 1952م صادر بمقتضى المادة 4 من قانون الدفاع لسنة 1935م 
نشر في العدد 1106 من الجريدة الرسمية، قانون العقوبات العسكري، قانون رقم 43 لسنة 1952م نشر في 
العدد 1113 من الجريدة الرسمية، باالضافة إلى نظام رقم 1 لسنة 1952م صادر بمقتضى المادة الرابعة من 
قانون الدفاع عن المملكة األردنية الهاشمية لسنة 1935م )نظام الشؤون المالية لسنة 1952م( نشر في العدد 
1115 من الجريدة الرسمية وأخيرًا قانون رقم 63 لسنة 1952م، قانون استقالة ضباط الجيش العربي األردني 

لسنة 1953م نشر في العدد 1140 من الجريدة الرسمية.

القوانين واألنظمة العسكرية التي صدرت في عهد الملك طالل
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القوات المسلحة األردنية في الدستور الصادر في 8 كانون الثاني عام 1952م

      يعتبر الدستور األردني الذي صدر في 8 كانون الثاني لعام 1952م ناظمًا للحياة في األردن من الناحية 
القانونية والسياسية واالجتماعية والعسكرية، وهناك مواد تختص في القوات المسلحة األردنية – الجيش العربي 
منها)المادة 32 والتي تنص على ان الملك هو القائد االعلى للقوات البرية والبحرية والجوية، باإلضافة إلى 
المادة 33 فقرة 1 وتنص على أن الملك هو الذي يعلن الحرب ويعقد الصلح ويبرم المعاهدات واالتفاقيات 
وأخيرًا المادة 37 الفقرة 1 ونصت على ان الملك ينشئ ويمنح ويسترد الرتب المدنية والعسكرية واالوسمة 

والقاب الشرف االخرى وله أن يفوض هذه السلطة إلى غيره بقانون خاص(. 

       حين كانت التعديالت الدستورية في تشرين األول 2016 فقد بقيت المواد أعاله كما هي بذات النص
ولكن أضيف إلى الدستور المعدل عدة مواد وتحت فصل احكام عامة )المادة 124 وتنص على انه اذا حدث ما 
يستدعي الدفاع عن الوطن في حالة وقوع طوارئ فيصدر قانون باسم قانون الدفاع تعطى بموجبه الصالحية 
إلى الشخص الذي يعينه القانون التخاذ التدابير واالجراءات الضرورية بما في ذلك صالحية وقف قوانين 
الدولة العادية لتأمين الدفاع عن الوطن، ويكون قانون الدفاع نافذ المفعول عندما يعلن عن ذلك بارادة ملكية 
تصدر بناء على قرار من مجلس الوزراء، باإلضافة إلى المادة 125 والتي نصت على أنه في حالة حدوث 
طوارئ خطيرة يعتبر معها ان التدابير واإلجراءات بمقتضى المادة السابقة من هذا الدستور غير كافية للدفاع 
عن المملكة فللملك بناء على قرار مجلس الوزراء ان يعلن بارادة ملكية االحكام العرفية في جميع انحاء المملكة 
او في اي جزء منها وعند اعالن االحكام العرفية للملك أن يصدر بمقتضى ارادة ملكية اية تعليمات قد تقضى 
الضرورة بها الغراض الدفاع عن المملكة بغض النظر عن احكام اي قانون معمول به ويظل جميع االشخاص 
القائمين بتنفيذ تلك التعليمات عرضة للمسؤولية القانونية التي تترتب على اعمالهم ازاء احكام القوانين إلى ان 
ُيعفوا من تلك المسؤولية بقانون خاص يوضع لهذه الغاية، وأخيرًا المادة 27 ونصت على انه تنحصر مهمة 
الجيش في الدفاع عن الوطن وسالمته والذي يبين بقانون طريقة التجنيد ونظام الجيش وما لرجاله من الحقوق 

والواجبات، باإلضافة أنه يبين بقانون نظام هيئات الشرطة والدرك وما لهما من اختصاص.
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كلية  من  هللا  يرحمه  طالل  الملك  تخرج  أن  بعد     
المشاة  بكتيبة  التحق  البريطانية  العسكرية  ساندهرست 
فيها بالتدريب  واالهتمام  تطويرها  على  وعمل   الثانية، 

فلسطين  حرب  اثناء  في  بالمدفعية  بعد  فيما  والتحق   
وحين  الحرب،  في  وساهم  هللا،  رام  منطقة  في   48
المسلحة  القوات  أولى  الدستورية  سلطاته  جاللته  تسلم 
اهتمامًا خاصًا وبدأ في عهده تشكيل الوحدات العسكرية 
الملكية  البحرية  القوة  تأسيس  أبرزها  وكان  األردنية، 

تشكيل كتائب الجيش العربي االردني

في  العربي"  الجيش  "اسطول  اسم  أواًل  حملت  والتي 
زوارق  ثالثة  من  وتشكل  1952م،  شباط  من  األول 
 في البحر الميت، ونقل اليه كمرتب 19 ضابطًا وجنديًا

ومن الوحدات التي تم تشكيلها كتيبة المدفعية الثالثة وقيادة 
مدفعية الجيش وقيادة التموين والنقل الملكي وكتيبة هندسة الميدان األولى وعدد من الوحدات الطبية ومفارز 
المشاغل وتشكيل الجوقة الموسيقية الثالثة، وبلغ عدد الوحدات الجديدة التي تم تشكيلها في عهد جاللته 19 

وحدة اضافة لرعاية جاللته حفل تخريج دورة المرشحين الثانية في 26 كانون األول 1952م.
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تنظيم القوات المسلحة االردنية

      من مراجعة الوثائق في عهد المغفور له الملك طالل طيب هللا ثراه، نلمس إصرار جاللته على تنفيذ تعريب 
قيادة الجيش العربي األردني، وفي نص البرقية التالية الصادرة يوم 27 أيلول 1951 والتي تنص على تعطيل 
الدوائر الرسمية والجيش بمناسبة عيد رأس السنة الهجرية، نالحظ مما جاء فيها القول "هذه البرقية تلغي برقية 
القيادة االنجليزية"، واألمر اآلخر أن نص البرقية يبين تنظيم الجيش العربي في عهد الملك طالل، وفي نص 

البرقية تأتي التشكيالت والوحدات التالية:
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الهيكل التنظيمي للقوات المسلحة 1951
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حفل تسليم الراية لكتيبة المدرعات األولى

      رعى جاللة القائد األعلى للقوات المسلحة األردنية الملك طالل حفل تسليم راية كتيبة المدرعات األولى يوم 
الثالثاء الموافق 25 أيلول من عام 1951م والقى جاللته كلمة قال فيها :

أيهــا الجيــش الباســل، "يســرني أن أحييكــم أحســن تحيــة، وُأبادلكــم شــعور المحبــة الخالصــة، واعــرب لكــم عــن 
تقديرنــا البالــغ وشــكرنا العميــق فــي أول عهدنــا بتســلم مهــام عــرش مملكتكــم القويــة بكــم، المطمئنــة إلــى 
إخالصكــم لواجبكــم ومتانــة خلقكــم، وقدرتكــم علــى حفــظ األمانــة بأمانــة، أحــب أن أراكــم دائمــًا فأنــا أحدكــم 
ومعكــم نخــدم األمــة، ونعمــل لحاضرهــا ومســتقبلها مدركيــن جميــع صعوباتنــا لنشــرع فــي تذليلهــا، واثقيــن 
ــر اإلنســانية".  ــا وخي ــر لمصلحــة شــعبنا ومجــد أمتن ــا ســواء الســبيل، ســبيل الخي ــاهلل عــز وجــل شــأنه ليهدين  ب
بتاريــخ  األوامــر  صــدرت  فقــد  جديــدة،  وحــدات  تشــكيل  طــالل  الملــك  جاللــة  عهــد  شــهد  1972م(   )معــن، 

20 تشرين الثاني بتشكيل الوحدات التالية:

وحدات جديدة في عهد جاللة الملك طالل

سرية النقليات الثانية

سرية استطالع الصحراء األولى

قيادة مشاغل الفرقة األولى

سرية انضباط الفرقة األولى

قيادة مستودعات الفرقة األولى

البطارية الخفيفة الثانية لمقاومة الطائرات

قيادة مدفعية الجيش العربي

سرية النقليات الثالثة

حظيرة تصليح سرية النقليات الثانية

الجوقة الموسيقية الثالثة

اسطول الجيش العربي )تم تشكيله في 1 شباط 1952م(

كتيبة هندسة الميدان األولى

قيادة تموين ونقل الفرقة

محطة تضميد الميدان األولى

فريق جراحة ميدان اللواء األول

حظيرة تصليح كتيبة مدفعية الميدان الثانية

حظيرة تصليح مجموعة لواء المشاة الثاني

قيادة حظيرة تصليح اللواء االول

حظيرة تصليح النقليات األولى

كتيبة مدفعية الميدان الثالثة

جناح التدريب المركزي لهندسة الميدان
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      ولد الملك الحسين بن طالل طيب هللا ثراه في عّمان في 
14 تشرين الثاني سنة 1935م، وكان االبن البكر للملك طالل 
اشقاء  ثالثة  له  جميل،  بنت  الشرف  زين  واألميرة  عبدهللا  ابن 
هم االمراء )محمد وبسمة، والحسن(، تلقى تعليمه االبتدائي في 
فكتوريا كلية  في  درس  حيث  االسكندرية  إلى  انتقل  ثم   عّمان 

وتنقل خالل دراسته االبتدائية بدءًا من الروضة إلى انهاء المرحلة 
إرساله  العلمية االسالمية، وتقرر  الكلية  االبتدائية في عمان في 
إلى كلية فيكتوريا في اإلسكندرية بمصر، التي كانت تدار وفق 
ينضم  أن  عبدهللا  الملك  جده  أراد  ثم  الرسمية،  البريطانية  النظم 
إلى مدرسة هارو في بريطانيا، التي تخرج منها ونستون تشرشل 
ودرس مع األمير فيصل الثاني ملك  العراق، وتلقى بعدها تعليمه 
العسكري في أكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية في إنجلترا 
الملك طالل طيب هللا ثراه  التي تخرج منها والده  عام 1951م 
وتدرب جاللته يرحمه هللا على قيادة الطائرات، وحين تسلم جاللته 
الثاني من آيار عام 1953م، توجه نحو  الدستورية في  سلطاته 
تطوير القوات المسلحة والتفكير سريعًا في تعريب قيادة الجيش 
الجيش  فكان  الحديثة،  باالسلحة  وتزويده  الوطني،  دوره  وتفعيل 
العربي األردني من الكفاءة والقوة ان خاض كل المعارك بشرف 
وبطولة وحقق اعظم انتصار في تاريخ العرب الحديث في معركة 

الكرامة الخالدة في 21 آذار 1968م .

الفصل السادس
الجيش العربي االردني في عهد المغفور له الملك الحسين 

طيب اهلل ثراه 1952 -1999 م
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     كانت قيادة الحسين طيب هللا ثراه هي قيادة تاريخية في فترة عصيبة شهدت معارك مع العدو االسرائيلي 
األردنية. المسلحة  للقوات  األعلى  القائد  هو  للدستور  وفقًا  وجاللته  السالم،  معركة  وقاد  داخلية   واحداث 
      وفي عام 1972 وفي احتفال المملكة بعيد االستقالل ويوم الجيش قدمت القوات المسلحة األردنية لجاللته 
عصا المارشالية تعبيرًا عن تقدير الجيش العربي األردني لقيادته الحكيمة والشجاعة، فقد خاض الجيش األردني 
غمار حرب حزيران 67، والكرامة، 68 وتشرين73، إضافة لدور الجيش في العدوان الثالثي على مصر 
الشقيقة عام 1956م، واالنتصار الستقالل الكويت الشقيقة عام 1962م، والقتال في اليمن بين عامي 1962م 
إلى 1965م واحداث األمن الداخلي، وتشكل خطابات جاللته سفرًا ثقافيًا وسياسيًا، ودون جاللته العديد من الكتب 
مثل كتاب حربي مع اسرائيل وكتاب ليس من السهل ان تكون ملكًا، إضافة لكتاب مهنتي كملك، وفيها متاعب 

الحكم وسجل الذكريات الشاقة في منطقتنا والعالم. 

تنظيم الجيش العربي االردني في عهد جاللة الملك الحسين

      بـــدأ التخطيـــط لتطويـــر القـــوات المســـلحة األردنيـــة مـــع قـــرار تعريـــب قيـــادة الجيـــش العربـــي األردنـــي، وكان 
اجتمـــاع يـــوم التاســـع مـــن نيســـان مـــن عـــام 1955م برئاســـة المغفـــور لـــه الملـــك الحســـين طيـــب هللا ثـــراه القائـــد األعلـــى 
للقـــوات المســـلحة األردنيـــة، مـــع كبـــار المســـؤولين المدنييـــن والعســـكريين لبحـــث تطويـــر القـــوات المســـلحة وتغييـــر 
تنظيمهـــا بحضـــور الجنـــرال كلـــوب حدثـــًا مفصليـــًا، فقـــد وجـــه جاللتـــه اســـئلة إلـــى الجنـــرال كلـــوب حـــول متـــى سيســـتلم 
ـــادة االســـلحة؟ ومتـــى يمكـــن فصـــل الجيـــش عـــن الـــدرك؟ ولكـــن االجابـــات كانـــت ســـلبية خاصـــة  ضبـــاط اردنيـــون قي
وانـــه إلـــى حيـــن تعريـــب قيـــادة الجيـــش كان هنـــاك حوالـــي 65 ضابطـــًا انجليزيـــًا فـــي الجيـــش يســـتلمون الوظائـــف 
الرئيســـة وتتجـــدد عقودهـــم تلقائيـــًا ســـنويًا، ويتحكمـــون فـــي كل السياســـة العســـكرية وحتـــى المدنيـــة، وهنـــا فقـــد قـــال 
جاللـــة الملـــك الحســـين طيـــب هللا ثـــراه كمـــا اثبتـــه جاللتـــه فـــي كتابـــه مهنتـــي كملك"أصبـــح كلـــوب الرجـــل االقـــوى 
واألوســـع ســـلطة فـــي البـــالد، ولكـــن علـــى الرغـــم مـــن أن كلـــوب كان القائـــد العـــام لجيشـــي، فلـــم يكـــن فـــي مقـــدوره 

ـــز" .  أن ينســـى اخالصـــه ووالءه لالنجلي
       وبعد قرار تعريب قيادة الجيش انطلقت خطة التطوير للجيش العربي األردني ففي 18 نيسان 1961م

 صدر أمر تشكيل القوة المدرعة الملكية وضمت مجموعتي قتال األولى ضمت وحدات الحرس الملكي األولى 
وتضم المجموعة الثانية وحدات السالح المدرع إضافة إلى كتيبة المدرعات األولى ومركز تدريب القوة المدرعة 
وكانت القوة المدرعة بقيادة العميد الشريف ناصر بن جميل، وهذا كنموذج من قرارات مماثلة من اجل تطوير 
الجيش، ولكن في 9 نيسان 1964م، صدر قانون القوات المسلحة األردنية  وبموجبه أصبح تنظيم القيادة العامة 

على النحو التالي:
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وجود  أساس  على  يقوم  1967م  حزيران  حرب  قبل  ما  رئيسي  بشكل  األردني  الجيش  تنظيم  كان       
 الجبهتين الشرقية والغربية، كنظام معركة متكامل، بمنطقتين عسكريتين تتوافر لهما كل مقومات القتال واالسناد

وكان هذا التنظيم ما قبل عام 1967م ثم تبدأ سياسة جديدة في تطوير القوات المسلحة بما يتناسب مع اساليب 
الحرب الحديثة والتطور التكنولوجي.

تنظيم القيادة العامة للقوات المسلحة 1964م
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قرار تعريب قيادة الجيش العربي االردني في االول من آذار 1956م فكرة قومية عربية 
خطط له الحسين يرحمه اهلل بعناية ودقة وتصميم
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)*( المغفور له الحسين طيب هللا ثراه واصفا الجيش "خطاب 8 كانون األول 1980في لقاء جاللته مع ضباط وأفراد القوات المسلحة االردنية ".

االعتزاز  ويتجدد  قيمة  الحدث  يزداد  األردني،  العربي  الجيش  قيادة  تعريب  على  زمن  يمضي  كلما      
 ويتأكد ونحن نستذكر أحداث يوم تعريب قيادة الجيش العربي األردني وارث األمجاد، وصانع نصر الكرامة

جيش البناء واالعمار، وجيش اإلنسانية والسالم، نقرأ في صفحات المجد والقرار الجريء الشجاع في يوم 
األول من آذار 1956م، فقد تحدث جاللة الملك الحسين طيب هللا ثراه في افتتاح الدورة العادية الرابعة لمجلس 

األمة الخامس في 1 تشرين األول1959 يقول:
"إن قواتنـــا المســـلحة هـــي درع البـــالد وأمـــل العـــرب وقمـــة فـــي الشـــرف والخلـــق العســـكري، ومثـــل ُيحتـــذى فـــي 
المـــراس والتدريـــب وقـــوة الشـــكيمة وســـتظل بعـــون هللا كمـــا كانـــت أهـــاًل لألمانـــة التـــي تحملهـــا، فـــي الصمـــود 

أمـــام كل األخطـــار حفاظـــًا علـــى أنفســـنا وعلـــى الوطـــن العربـــي كلـــه".
      هذه هي القوات المسلحة األردنية التي تفخر بأن تحمل اسم الجيش العربي، ومعه المجد الصاعد من 
ارث التاريخ وشرعية القيادة وُنبل النسب ومضاء الشرف. فقد تكّون الجيش العربي األردني في عام 1921م 
و تأسس على عقيدة ومبادئ ورسالة تحدرت إليه منذ فجر الرسالة النبوية الشريفة واالستمرار لجهاد آل البيت 
األطهار عبر التاريخ، حتى فجر الرسالة النهضوية في مطلع القرن العشرين، ليكتمل عقد النهضة بثورة كبرى 
تسعى للمجد واالستقالل والسيادة يقودها خالصة آل بيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وينتصر لها العرب 

األخيار واألغيار.
يقـــول الحســـين طيـــب هللا ثـــراه واصفـــًا الجيـــش العربـــي األردنـــي)*( : " أمـــا الجيـــش العربـــي، القـــوات المســـلحة 
األردنيـــة، فـــدرع الوطـــن، وحمـــاة الرايـــة، أمـــل األمـــة ومفخـــرة األردن، وقـــرة عيـــن الحســـين، وهـــو جيـــش 
الثـــورة العربيـــة الكبيـــرة، الجيـــش المصطفـــوي، الـــذي ال بـــد أن يعمـــل أبـــدًا مـــن اجـــل أن يبقـــى فـــي قمـــة قدراتـــه 
 واســـتعداده تجهيـــزًا وتدريبـــًا فـــي كل الظـــروف، وهـــو جيـــش الشـــهداء األبـــرار والرجـــال األخيـــار األطهـــار
الذائـــد عـــن حمـــى مؤتـــة، وارض المعـــارك الخالـــدة، الواقـــف فـــي وجـــه التحـــدي وهـــو الحامـــي بعـــون هللا 
عمـــق الوطـــن العربـــي، وهـــو جيـــش شـــهداء القـــدس ونابلـــس وجنيـــن، وجيـــش شـــهداء بـــاب الـــواد والســـموع 
وقلقيليـــة، وكل األرض المفـــداة أبـــدًا، جيـــش االنضبـــاط والعلـــم والعمـــل، وهـــو جيـــش مـــن جيـــوش العـــرب 

المظفـــرة بعـــون هللا .) 28 آب1980م(.
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      وصلت القوات المسلحة األردنية إلى مرحلة متقدمة في التطور والتنظيم، وواكبت التحديث في العلوم 
العسكرية في كل مجاالتها، هذه القوات التي ابتدأت عام 1921م بمجموعة من رجال الثورة العربية والنهضة 
القوات عمان  التأسيس حتى دخلت هذه  المؤسس في معان، وانطلقوا في رحلة  تحلقوا حول األميرعبدهللا 
في الثاني من آذار 1921م، لتكون البداية المباركة تحت علم يخفق منذ القدم يحمل معاني الشرف والوحدة 

والكرامة ويتحدث عن عصور الدولة العربية. 
      ابتدأ الجيش العربي بأعداد قليلة، ولكنه العظيم بطموحات وآمال الكبار وهو يحمل تاريخ العرب ومسؤولية 
الشرف الموروث، فتقاطب العرب من األرجاء يحملون الوفاء ويحفزهم اإلخالص ألنبل رسالة عربية حديثة 
يلتحقون بقوات هذا الجيش الذي أصبح قويًا بإيمان رجاله، عزيزًا برفعة النفس األبية، وعظيما بعظيم الرسالة 

العربية.
      يتقدم الجيش ويتطور، ويشرع المؤسس الشهيد ببناء مؤسسات الدولة، ويقود األردن ليكون الدولة الطليعة 
في األمة التي طالما ما انسلخ عن عروبته، وما التفت إلى شرخ وال إلى مثلمة، شعاره بناء الدولة واإلنسان 
وتأسيس كيان االستقالل استمرارًا لنهج الثورة وأسس النهضة التي أرساها المنقذ األعظم الحسين بن علي وفي 

25 أيار 1923م.
       أعلنت الدولة األردنية كدولة مستقلة باسم حكومة الشرق العربي، وأميرها هو صاحب السمو األمير 
عبدهللا ابن الحسين، وفي عام 1927م، صدر قانون الجيش العربي وظهر تنظيم الجيش الذي يجمع قوات 
األمن العام والجيش تحت مظلة تنظيمية واحدة، وتم التعاقد مع الكولونيل فردريك بك ليتولى قيادة الجيش ومعه 
بعض الضباط البريطانيين، وليستمر فردريك بك في الخدمة من عام 1923م وحتى عام 1939م حين تولى 
الجنرال كلوب قيادة الجيش األردني خاصة بعد توقيع معاهدة الدفاع مع بريطانيا وتخصيص اعتمادات مالية 

للجيش العربي.
   وقد تزامن تعيين كلوب باشا مع نشوب الحرب العالمية الثانية، وقد ظهر أن المنطقة العربية مرشحة 
قوميًا  عربيًا  دورًا  يؤدي  جيشه  بفضل  األردن  وكان  هذا،  كان  وقد  العسكرية،  للعمليات  مسرحًا  لتكون 
فلسطين وفي  سيناء  في  أيضًا  ورابطت  1941م،  عام  وسوريا  العراق  إلى  قواته  زحفت  حين   عالميًا 

وقد انعكست الحرب على الجيش على شكل تطوير في األداء والقدرات وتحسين في السالح واكتساب خبرات 
جديدة، وبعد الحرب بدأ التفكير بتحديث القوات المسلحة وتطويرها لتؤدي واجبًا عربيًا وتكون في المستوى 
الذي يرتفع واألهداف المؤسسة عليها، ولكن كانت الصعوبات تواجه خطط الحكومة األردنية فلم يكن التطوير 

بمستوى الطموح، وال يتالءم مع الوقت الذي يمضي.
      وأصبح واضحًا أن الجيش يتعرض لضغوط مختلفة، وأن عليه أن يبقى كقوة حراسة فقط، وأن يبقى 
 في حدود قوة شرطة تقوم بواجب حفظ األمن الداخلي، مع الرفض لفصل قوات الدرك عن قوات الجيش
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وفرض قيود على عملية التجنيد وعلى تزويد الجيش بالخبرات المؤهلة. وقد أصبح واضحا بأن األردن يواجه 
مرحلة صعبة ليس على الصعيد الداخلي بل على المستوى العربي الذي اخذ ينظر لألردن على انه دولة لم تستقل 

بعد وال تملك القدرة على اتخاذ القرار الجريء.
تموز 1951م  من   20 في  القدس  عن  الدفاع  سبيل  في  األقصى  اعتاب  على  عبدهللا  الملك  يستشهد       
ويقضي في سبيل أنبل األهداف وتنتقل الراية من هاشمي إلى هاشمي، فيحملها الملك طالل الذي وضع دستور 
يعتلي حينها  الشاب  الملك  ثراه،  الحسين طيب هللا  القائد  يد  في  بعده  الراية من  ولتكون  األمة،  الدولة وخدم 
أيار 1953م الثاني من  الدستورية في  السلطات  ليتسلم  ثم  الحادي عشر من آب 1952م، ومن   العرش في 

ليبدأ عهد الدولة الهاشمية على نهج اأُللى عظام األمة وقادة الحق والحرية، فيشرع في البناء والتطوير وسط 
أجواء عربية تمتاز باالضطراب حينا، وعدم وضوح الرؤيا حينًا آخر، فيقود المغفور له الحسين الوطن في محيط 

ملتهب ولكن ليبقى األردن واحة استقرار وارض هدوء وأمن وخير.
المعاهدات  تفرضها  التي  القيود  من  األردن  تحرير  نحو  جاد  بتفكير  ثراه  هللا  طيب  الحسين  ابتدأ      
العالم مع  األردنية  الصداقة  استمرار  يضمن  حلِّ  إلى  الدبلوماسية  بالوسائل  الوصول  من  بد  وال   األجنبية، 

 والسير في تأكيد اعتباره واستقالله، فكانت توجيهات الحسين طيب هللا ثراه لحكومته الرشيدة بالتفكير في سبيل 
 الوصول إلى االستقالل التام، خاصة وأن الحكومة العراقية قد تمكنت من إلغاء المعاهدة مع بريطانيا عام 1955م

ولكن كان التفكير األردني يسبق ذلك حين أوفد الحسين يرحمه هللا رئيس الوزراء توفيق أبو الهدى ومع وزير 
الدفاع أنور نسيبة إلى بريطانيا للبحث في تعديل المعاهدة األردنية البريطانية.

      وكان الحسين طيب هللا ثراه يستهدف أمرين:
طول  على  االعتداءات  تزايد  بعد  خاصة  األردني  العربي  للجيش  السالح  توفير  األول:-   
التحقيق  اظهر  وقد  1953م،  األول  14تشرين  في  قبية)*(  مذبحة  مثل  مذابح  ووقوع  الحدود 
حينها. المنطقة  حماية  عن  المسؤول   )**( )اشتون(  االنجليزي  للقائد  الكامل  التقصير   فيها 

 الثاني:- إبدال المعونة البريطانية التي تنص عليها المعاهدة بأجر معقول مقابل استخدام القواعد العسكرية في 
األردن.

)*( قبية قرية الى الغرب من رام هللا هاجمتها العصابات الصهيونية ليلة 14 تشرين االول 1953، ودمرت حوالي 60 منزال وقتلت حوالي 70 شخصا من أهلها بحجة انه قد خرج منها مسلحين هاجموا 
مستعمرة يهودية .أمر المغفور له الحسين بتشكيل لجنة تحقيق ،وقد أدانت اللجنة قائد اللواء الثالث  القام مقام اشتون البريطاني بتقصره فأمر جاللة الملك الحسين بعزله وسحب اللواء من الجبهة واعادته 

الى منطقة خو .
)**( القائد االنجليزي اشتون، كان قائد اللواء الثالث التي من ضمن مسؤوليتها الدفاع عن بلدة قبية التي تعرضت لمذبحة ليلة 14 تشرين االول 1953 ،وأدان التقرير قائد اللواء فعزله الملك الحسين يرحمه 

هللا وكانت هذه أول خطوة باتجاه تعريب قيادة الجيش العربي االردني .
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)*( حلف بغداد كان الهدف من الحلف تطويق االتحاد السوفيتي من الجهة الجنوبية الشرقية ،وان يضم هذا الحلف تركيا وايران والعراق واالردن ،وقدم عرض لالردن يتضمن  تسليم االردن اسلحة بـ)6( 
ماليين جنيه و زيادة قوات الجيش العربي بـ65% عما هو عليه باإلضافة الى تلبية طلب االردن باستبدال المعاهدة باتفاقية خاصة.

)**( الجنرال تمبلر، كان رئيس اركان القوات البريطانية، قدم الى االردن واجرى مفاوضات حول انضمام االردن الى حلف بغداد . وتباحث مع رئيس الوزراء هزاع المجالي الذي أصدر بدوره كتابا اسمه 
" مباحثاتي مع تمبلر .

1955م  عام  وفي  األولى،  األردنية  المسلحة  القوات  تعريب  مالمح  فيها  التي  البداية  كانت  هذه      
تشرين   16 في  البريطانية  الحكومة  إلى  مذكرة  المفتي  سعيد  يرأسها  كان  التي  األردنية  الحكومة  وجهت 
الثاني 1955م، تطلب فيها من بريطانيا الدخول في مفاوضات لتحديد نوع العالقة بين البلدين على ضوء 
التأميم  التي حدثت، خاصة مثل أحداث حلف بغداد)*( وتصاعد األزمة في مصر واالتجاه نحو  التطورات 
الضمان  المحافظة على  في  تلخصت  والتي  األردن  بوضوح سياسة  ُتحدد  األردنية  المذكرة  وكانت  هناك، 
العربية الدول  جامعة  لمقررات  استنادا  جميعًا  العرب  إزاء  بالواجبات  االلتزام  فيه  ألن  العربي   الجماعي 

 وأيضًا تأييد األردن تأييدًا مطلقًا في تحقيق المطالب والحقوق العربية في فلسطين، ودفع العدوان عن األردن 
 أيا كان مصدره، وأخيرًا اعتبار القوات اآلتية الحد األدنى الذي يجب توفيره للدفاع عن األردن )فرقة مشاة

 فرقة مصفحة، مدفعية ثقيلة، لواء مظليين، مجموعة كوماندو، قوة جوية تشمل القاذفات والمقاتالت، قوة بحرية 
في العقبة والبحر الميت(.

     كان تفكير الحسين طيب هللا ثراه يتجه نحو بناء قوة عسكرية أردنية تستطيع أن تقوم بواجبات األمن 
الداخلي، وكذلك تكون مؤهلة لتنفيذ الواجبات العربية وفق اتفاق الضمان الجماعي العربي، وهو بمثابة اتفاقية 
دفاع مشترك، واستجابت بريطانيا للمطالب األردنية لكن بشروط لم يرتضيها األردن: فقد حضر إلى األردن 
وفد عسكري بريطاني برئاسة الجنرال تمبلر)**( Templar بشأن البحث في االحتياجات األردنية، ولكنه عرض 
في المقابل أن يدخل األردن في حلف كحلف بغداد، وقد أجابه جاللة الملك الحسين يرحمه هللا في حينها بقوله:" 
أن قيمة العرش هي بمقدار ما يقدمه صاحبه لبلده وأمته من خدمات، وإذا كان عرشي سيقف في طريق 

بلدي وأمتي في يوم من األيام فأنا أول من يتخلى عنه، كما فعل أجدادي من قبلي".
      كان الحسين يرحمه هللا يدرك أن األردن يعاني من أكثر من جانب حيث كان يعاني من وجود القيادة 
 األجنبية التي تسيطر على مقدرات الجيش، بدءًا من رئاسة األركان إلى قيادة االستخبارات والشؤون المالية

 والسيطرة المالية والسيطرة على دوائر الطيران واألراضي والمساحة واآلثار.
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     نعم قد كان قرار التعريب في اليوم األول من آذار عام 1956م، ولكنه كان في ذهن الحسين يرحمه 
هللا ويرمي إليه في اجتماعاته ولقاءاته بمجلس الوزراء أو مع ضباطه في القوات المسلحة، وقد كانت البداية 
التاسع من نيسان من عام 1955م حين دعا الحسين يرحمه  العملية لتعريب قيادة الجيش قد تبلورت في 
نسيبه أنور  انسطاس حنانيا،  الوزراء،  الهدى رئيس  أبو  توفيق   ( السادة  اجتماع عسكري حضره  إلى   هللا 

 رياض المفلح، سليمان طوقان، بهجت التلهوني، محمد السعدي )كبير مرافقي جاللة الملك(، عواد محمد 
الخالدي، عزت حسن، غازي عربيات باإلضافة إلى الضباط البريطانيين في الجيش )الجنرال كلوب والزعيم 

هاتون والميجر فرندز(.
     كان الموقف يشوبه التوتر، وينظر الجميع في وجوه بعضهم ال يعرفون الذي يجري وال يستطيعون توقع 
 المســتقبل، وحيــن دخــل الحســين يرحمــه هللا علقــت بــه أنظــار الــوزراء والضبــاط وســط ذهــول الجميــع ودهشــتهم

 ووقف جاللته يخطب فيهم خطابًا طوياًل موضحًا سياســته القادمة وضرورة التغيير نحو األفضل وقد اســتهل 
جاللتــه يرحمــه هللا كلمتــه بقولــه: )) ال يســعنا فــي وضعنــا الحاضــر أن نجامــل بعضنــا البعــض، أو نصمــت علــى 

مضــض تجــاه أخطــاء ترتكــب وأمــور ال نســتطيع لهــا تعليــاًل تقــع فــي صفوفنــا((.
التغيير الجذري فقد ورد في  أما عن حديث جاللته يرحمه هللا وإشارته إلى وضع الجيش وتلميحاته نحو 

موضعين من خطاب جاللته: حين يقول طيب هللا ثراه:  ففي الموضع األول 
 "ال يمكــن ألي قــوة عســكرية فــي العالــم اليــوم أن تقــوم بواجباتهــا علــى الوجــه األكمــل إذا لــم تتوافــر فيهــا 
بعــض الشــروط المهمــة، والجيــش الــذي يتألــف جنــوده وضباطــه مــن أبنــاء الوطــن يجــب أن تتوفــر فــي قيادتــه 
الجــدارة والكفــاءة الكبيــرة، كمــا يجــب أن يكــون مســتوى الضبــاط عاليــًا حتــى يحقــق الجيــش هدفــه المطلــوب". 
أما الموضع الثاني حين يلقي الضوء على الخطوة المقبلة فيقول: " أن جهاز القيادة في الجيش العربي يضطلع 
 كثيــرًا بأمــور ليســت مــن اختصاصــه او نطــاق عملــه فــي شــيء وهــو يحتــاج إلــى تغييــر وتنقيــح وإعــادة تنظيــم

 فالجهاز الذي كان صالحًا لقيادة لواء في الماضي لم يعد صالحًا أبدا لقيادة الجيش في حالته الراهنة.
     تنــاول خطــاب جاللتــه طيــب هللا ثــراه نقاطــًا هامــة مــن أبرزهــا اختــالط اختصاصــات الدفــاع مــع بعضهــا 
النواحــي  الضبــاط والجنــود، وإهمــال  التثقيــف والتعليــم، وانخفــاض مســتويات  وضــرورة فصلهــا. وضعــف 
حديثــة بأخــرى  األســلحة  تغييــر  وضــرورة  الذخيــرة  فــي  حــاد  ونقــص  الجــو،  ســالح  فــي  الهامــة   الدفاعيــة 
بتاريــخ 9 نيســان 1955 كان يــوم البدايــة للتهيئــة لنهضــة جديــدة وتغييــر شــامل ودعــوة للجميــع للتفكيــر فــي 
الحالــة الراهنــة واالســتعداد للمســتقبل، وانطلــق نــداء مــن قلــب الحســين يرحمــه هللا إلــى الجميــع الن يلتفتــوا إلــى 

قدراتهم وإمكاناتهم، وأن لهم السيادة الكاملة وقد اتضح هذا األمر جليًا في روح الجيش وقلب الشعب  
      حيــن احتفــل األردن بعيــد االســتقالل فــي 25 أيــار 1955م، وبعــد خطــاب جاللتــه فــي هــذا االحتفــال الــذي 
كان الهبًا حماســيًا وقد خاطب الحســين يرحمه هللا األمة في ذلك اليوم يقول: " إن من حق الجيش على األمة 

73



املوسوعة التارخيية للقوات املسلحة االردنية  - اجليش العربي             

أن يشــعر بأنهــا الظهيــر المنيــع حولــه، وان يراهــا تــردد علــى ســمع الزمــن حقهــا فــي الحريــة والسياســة، وتلقــن 
األجيــال الصاعــدة نشــدان العــزة والكرامــة، وتؤمــن أن ال بــد لهــا مــن جيــش قــوي يدفــع عنهــا العــوادي ،ويــدرك 

معنــى العــبء الملقــى علــى عاتقــه والمســؤولية العظيمــة الموكولــة إليــه."
          كان الحسين يرحمه هللا يخطط ليوم القرار الحاسم ويهيئ لها الرأي العام الداخلي، ويوجه رسالة وأكثر من 
رسالة للعالم الخارجي، ويعطي الفرصة للقيادة األجنبية الن تعدل في سلوكها وخططها وتلبي احتياجات الجيش طالما 
 أن المعاهدة الموقعة عام 1948م مع بريطانيا ال زالت سارية المفعول. وتلزم المعاهدة الطرفين بالتقيد في نصوصها
  ولكن في تلك الفترة ما بين نيسان 1955م وحتى شهر كانون الثاني 1956م ازدادت االعتداءات على طول الواجهة
وازدادت الضغوط البريطانية عن طريق المماطلة بتنفيذ المساعدات، وكأن بريطانيا قد شعرت بما سيجري وتحاول 
أن تصل إلى طريقة لمنع ما قد يقع، وهنا يوجه الحسين يرحمه هللا رسالة إلى إخوانه رؤساء وملوك الدول العربية يشرح 
لهم حقيقة الوضع وحجم الضغوط، ويدعو الحسين ألول مؤتمر قمة لكنه لم ينعقد) وكانت هذه أول دعوة لمؤتمر قمة 
 عربية بعد قمة انشاص عام 1946م(، وقد كانت رسالة جاللته في 31 كانون الثاني 1956م وقد بعث بها إلى كل من

جاللة الملك سعود بن عبد العزيز ملك السعودية، جاللة الملك فيصل الثاني ملك العراق، الرئيس السوري شكري 
القوتلي، الرئيس اللبناني كميل شمعون، والرئيس المصري، جمال عبد الناصر. 

      وقــد قــال جاللتــه يرحمــه هللا فــي رســالته بعــد شــرح االعتــداءات علــى الحــدود خاصــة بعــد مجــزرة قبيــة
 والظــروف الصعبــة أننــي تجــاه مــا تقــدم أرى أن نجتمــع، المســؤولون العــرب، لنقــرر مــا ســنواجه بــه األحــداث 
 المقبلة، يدًا واحدة ورأيًا واحدًا، وان يكون ذلك في األردن بلدكم وخط  دفاعكم األول ومركز االنطالق نحو هدفنا
وآمــل أن اســمع نواياكــم موافقــة أخوتنــا جميعــا، فــال قــوة إال بوحدتنــا واتحادنــا وتناســي أشــخاصنا فــي ســبيل 

امتنــا. 1956/1/31
العربية الدول  مع  المستمرة  اتصاالته  هللا  يرحمه  الحسين  أجرى  1956م  عام  شباط  شهر  خالل        
 وكان دائم الحديث إلى الحكومة والجيش، وقد كان الجميع يشعر أن أمر ما سيكون ولكن ال يعرفون بأي اتجاه

 هو، حتى كان يوم 29 شباط 1956م حين استدعى الحسين يرحمه هللا إلى مكتبه الجنرال كلوب ووجه له ثالثة 
أسئلة هي: السؤال األول من جاللته: ما رأيك في تعريب ضباط الجيش العربي األردني؟ وكان جواب كلوب: 
ال يمكن أن يتم قبل عام 1985م شريطة أن يبقى رئيس األركان بريطانيًا. والسؤال الثاني: كيف هو احتياطي 
الذخائر ومدى كفايته فيما لو نشبت حرب؟ وكان جواب كلوب: االحتياطي قليل ومدة االعتماد عليه ال تكاد تذكر. 
اما السؤال الثالث من جاللته فكان ما رأيك بفصل الشرطة والدرك عن الجيش؟ فكان جواب كلوب : اعتقد استحالة 
ذلك وانه يتعارض مع الصالح العام، أضاف انه يعتزم إخراج عدد من الضباط من صفوف الجيش لعدم إخالصهم 

ووالئهم، وانتهت المقابلة عند هذا الحد. 
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 ولكن ليبتدئ الحسين يرحمه هللا خطوة قراره الجريء والشجاع صباح اليوم التالي الخميس األول من آذار
1956 م حين كان القرار الحاسم، فدعا جاللته إلى عقد جلسة عاجلة لمجلس الوزراء، وبينما كان يستعد للذهاب 
إلى دار رئاسة الوزراء تحدث إلى رئيس الديوان الملكي بهجت التلهوني وقال له:"أحسست انك تتساءل عن 
السبب الذي طلبت عقد هذه الجلسة من اجله وأنا لن أتحدث عنه بشيء ولكنني أقول: أنني أحاول اليوم أن 

اصنع شيئا ألمتي، فإما أن أحققه أو اقضي دونه".
      وقال جاللته طيب هللا ثراه بعد حين أيضًا )اليوم إما أن نعيش شرفاء أو نموت شرفاء فحياة المرء إن 
 كانت مسلوبة الكرامة فال معنى لها وال قيمة وال تستحق أن يتمسك بها( وقال جاللته في يوم 1 آذار 1956: 

)إن األردن العزيز سيسجل صفحة جديدة هذا اليوم، فإما حياة حرة أو ميتة بشرف(.
وعندما وصل الحسين يرحمه هللا إلى دار رئاسة الوزراء تحدث إلى سمير الرفاعي رئيس الوزراء حينها ليكشف 
عن تصميمه على تعريب قيادة الجيش وقال جاللته طيب هللا ثراه: "إنني منذ تسلمي سلطاتي الدستورية وأنا 
أحاول أن أصحح األوضاع قدر المستطاع . بشكل يتفق وكرامة األردن وعزته، ولكن لم المس أثراً لجميع 

محاوالتي، ولهذا فلم أجد بدًا من تنفيذ رغبتي هذه فورًا..."  
      وحين اجتمع مجلس الوزراء تحدث الحسين يرحمه هللا إليهم بقوله "ال أريد أن أطيل عليكم بشروح وتفاصيل 
ولكنني اكتفي بأن أقول أن الوضع في الجيش قد كان منذ البداية وحتى قبل واليتي العرش يدعو إلى الكثير 
من األسى واألسف، ولقد بذلت من جهدي الكثير في سبيل إصالح هذا الوضع وحاولت بالحسنى مرارًا أن أرد 
رئيس األركان إلى الطريق الذي يحفظ لهذا البلد عزته ويصون لهذه األمة كرامتها، إال أن جهودي ومحاوالتي 
ذهبت ويا لألسف أدراج الرياح". وقال أيضًا "وأنا اعتقد أن األمور إذا ما تركت لهوى رئيس األركان ورغباته 
 فليس بمستبعد أن نجد أنفسنا وجهًا لوجه أمام كارثة جديدة تشبه كارثة العرب في فلسطين عام 1948م
أو تزيد عنها. باإلضافة إلى قوله "ولهذا فقد قررت إنهاء خدمة رئيس األركان مع نفر من الضباط اإلنجليز الذي 
ُيعتمد عليهم في تنفيذ سياسته وتحقيق مآربه، كما قررت أن ينفذ ذلك دون إبطاء أو تأخير وأمرت بترحيله 
من البالد هذا اليوم، وأنني لعظيم الثقة أنكم ستستجيبون لرغبتي هذه فورًا وتتخذون اإلجراء الالزم لتنفيذها 

في الحال".
      كان القرار الصادر عن مجلس الوزراء رقم 198 الذي ينهي خدمات الفريق كلوب والقائم قام باتريك 
كوجهل Patrick Kockghil والزعيم هاتون Hatton مع ترفيع الزعيم راضي عناب)*( إلى رتبة لواء وتعيينه 
رئيسا لألركان، كان هذا اليوم 1 آذار 1956م يومًا تاريخيًا في سجل األردن ينتصر فيه على الصعاب والتحديات 
ويدخل معترك الرجولة الحقة بقيادة الحسين يرحمه هللا الذي ال قيمة للعرش عنده إال بمقدار ما يخدم صاحبه 
 الوطن واألمة، ولكن حين ننوي الخوض في أسرار خطوات التنسيق مع بعض األشقاء العرب في مسالة التعريب

 فإننا سنجد أنفسنا إمام صورة قاسية، فقد انهالت الوعود على األردن لتعويضه عن المساعدات البريطانية حال 

)*( راضي عناب من مواليد نابلس عام 1898م ، كان من رجال الجيش العربي االردني المؤسسين ، راضي عناب.. أول قائد أردني للجيش العربي  بعد تعريب قيادته في األول من آذار 1956م ، كان 
قائدا لشرطة الخليل ثم القدس ثم مدير االمن العام في الكرك ،واختير ليكون رئيسا الركان الجيش خلفا للجنرال كلوب بعد ترفيعه الى رتبة لواء ومضى في الخدمة لشهرين تقريبا ثم احيل على التقاعد .
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قطعها بسبب خطوة التعريب، وتقاسم األخوة باألرقام ما سيقدم لألردن من أموال ومساعدات، وحين اتخذ المغفور 
له الملك الحسين قرار التعريب فقد قلب هؤالء ظهر المجن لألردن إال من الشقيقة المملكة العربية السعودية التي 

أوفت بالتزاماتها كما هو عهدها الوفاء دائما. 
الوجه  وتهلل  حينها،  بضفتيها  األردنية  البالد  كل  في  الفرح  فانتشر  وطنيًا،  عرسًا  التعريب  يوم  كان      
فيه  ترى  بأسرها  الدنيا  وأن  اليوم،  ذلك  هو  األكمل  االستقالل  يوم  وكأن  تعلن  الرايات  وارتفعت  األردني 
العزة والكرامة، فعم الفرح والبشر الوطن األردني، وابتهج العرب في كل مكان لهذه الخطوة الجريئة التي 
الشرق  في  لقائد  قرار  أذكى  و  خطوة  )أجرأ  أنها  عام 1980م  له صدر  كتاب  في  كلوب  الجنرال  وصفها 
البرقيات وكتبوا في الصحف ونطقوا  العرب في كل مكان عن فرحتهم بما حدث، أرسلوا  األوسط(، وعبر 
 بحقيقة أن في األردن وطنًا عزيزًا وقيادة أعز، وشعبنا أغلى قد التقوا على حب الخير للعرب وحب الوطن
وأن الحسين يرحمه هللا قد اثبت للجميع أن الحجم والمساحة والعدد والعدة ليست هي وحدها معيار القوة الكافية 

وان القوة األكفاء هي اإلرادة والعزيمة والشجاعة وصدق النوايا والتوجه. 

  يتفــوق األردن علــى نفســه ويصعــد فــوق إمكاناتــه 
مــدى  اجمــع  للعالــم  يعلــن  الُعلــى  فــي  ويســمو 
األصيــل الشــعب  ومتانــة  األردنــي  الوطــن   قــوة 

 الذي يرى المستقبل المشرق الذي يجب أن يكون 
وجهــه عربيــا بعروبــة الثــورة العربيــة الكبــرى نقيــا 
بنقــاء أهدافهــا وســاميًا بســمو قيادتهــا التــي تــورث 
المجــد والعــزة لسلســة القيــادة يترســمون نهــج اإللــى 
عبــر  وقــد  والفــالح،  الصــالح  درب  ويرســمون 
جاللــة الحســين فــي خطابــه التاريخــي فــي 2 آذار 
1956م عن بهجة االنتصار للوطن واألمة يزف 

البشــرى للعــرب أجمعيــن ويقــول جاللتــه "وأنــت أيهــا الشــعب الوفــي هنيئــا لــك جيشــك المظفــر الــذي وهــب 
نفســه فــي ســبيل الوطــن، ونــذر روحــه لدفــع العاديــات عنــك مســتمدًا مــن تاريخنــا روح التضحيــة والفــداء، 
ومتمرســا نهــج اإللــى فــي جعــل كلمــة هللا هــي العليــا، إن ينصركــم هللا فــال غالــب لكــم والســالم عليكــم ورحمــة 

هللا وبركاتــه".
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      بدأت مرحلة جديدة في تاريخ األردن بعد عام 1956م فابتدأت مرحلة البناء الداخلي الواسعة ومرحلة 
وطموحاته أهدافه  وبحجم  العربي  الواجب  بحجم  ليكون  وتسليحه،  وتدريبه  األردني  العربي  الجيش   تطوير 

وقد قدم الحسين يرحمه هللا من جهده الكثير ليكون األردن األنموذج في التنمية والتطوير والتدريب وفي الخلق 
والحرية والسيادة، وقد كان األردن كما أراده الحسين يرحمه هللا وطن الحرية والكرامة والعزة والشهامة وبلد 
التنمية، وتعاضدت أجهزته لتحقيق األهداف التي رسمها  الديمقراطية والسيادة ومؤسسة تكاملت فيها مناحي 

الحسين طيب هللا ثراه والتي يحملها من بعده جاللة الملك عبدهللا الثاني والشعب معه.
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الغاء المعاهدة االردنية البريطانية عام 1957م

      بعد قرار تعريب قيادة الجيش العربي عام 1956م، بدأ المغفور له بتنفيذ خطة إلعادة تنظيم القوات المسلحة 
 وتطويرها، وكان ال بد التمام السيادة األردنية من الغاء المعاهدة األردنية البريطانية التي وقعت في 22 آذار 1946م

 وكنتيجة لقرار التعريب إلتزمت الحكومة أمام المجلس النيابي وأمام الشعب بإلغاء المعاهدة، وحظي التزامها 
بتأييد جميع التيارات والفعاليات على الساحة األردنية من إسالمية وقومية ويسارية ووطنية مستقلة، وبذل الملك 
الراحل الحسين بن طالل وحكومته جهودا كبيرة إلقناع بعض الدول العربية بدعم الخزينة األردنية لتصبح قادرة 
على اإلستغناء عن الدعم البريطاني بما يجعلها قادرة على إلغاء المعاهدة األردنية البريطانية وتوصل األردن في 
19 كانون الثاني 1957م مع الشقيقات مصر والسعودية وسوريا إلى توقيع إتفاقية التضامن العربي التي تعهدت 
فيها الشقيقات بدعم األردن بمعونة مالية تغنيه عن الدعم المالي البريطاني، ولم يمض طويل وقت حتى كان رئيس 
الحكومة األردنية يوقًــّع في 13 آذار 1957م مع السفير البريطاني في عمَــّان المستر تشارلز ديوك ممثال للحكومة 
 البريطانية على إتفاقية إلغاء المعاهدة األردنية - البريطانية وقام المجلس النيابي بالتصديق عليها في نفس اليوم
 وتبدأ اجراءات تنفيذ قرار االلغاء باإلحتفال في قاعدة المفرق الجوية بإنزال العلم البريطاني ورفع العلم األردني

 ومن ثم يشهد ميناء العقبة مغادرة اخر جندي بريطاني من األردن.
دورالقوات المسلحة االردنية خالل العدوان الثالثي على مصر العربية الشقيقة

    تعرضت مصر الشقيقة بدءا من يوم 29 تشرين األول 1956م لعدوان ثالثي شنته بريطانيا وفرنسا 
واسرائيل عليها بسبب قرار الرئيس الراحل جمال عبدالناصر تأميم قناة السويس، وقد وضع األردن القوات 
 المسلحة األردنية بإمرة القيادة المصرية، واتصل المغفور له الملك الحسين بأخيه عبدالناصر يخبره بذلك

 وكاجراء ديبلوماسي أقدم األردن في األول من تشرين الثاني على قطع العالقات الديبلوماسية مع فرنسا احتجاجًا 
على العدوان، وخالل هذه الفترة تعرضت الجبهة األردنية لعدوان متكرر يوميا، لمنع األردن من إرسال قوات 
للجبهة المصرية، وتصدى الجيش األردني ببسالة للعدو، وقدم األردن خالل عام 1956م حوالي 106 شهداء 
على فترات مختلفة وهذا يساوي حصيلة الشهداء لخمس سنوات سابقة، ومن جهة اخرى قام األردن بانتداب 
رئيس الديوان الملكي ليشارك في ذكرى احتفاالت بطوالت مصر في حرب 1956م في بورسعيد، واهدى 

األردن مدينة بورسعيد وسام النهضة المرصع تقديرًا لبطولة هذه المدينة.
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دور القوات المسلحة األردنية في مهمة الحفاظ على استقالل
 وسيادة ارض الكويت الشقيقة عام 1961م

الكويت  بريطانيا  منحت  حين  1961م  عام  إلى  1899م  عام  من  بريطانية  مستعمرة  الكويت  كانت     
استقاللها بتاريخ 19 حزيران 1961م، وأعلنت حكومة عبدالكريم قاسم العراقية انها ستضم الكويت اليها 
 ألنها ارض عراقية حسب زعمها، وأنها كانت تابعة للبصرة خالل العهد العثماني قبل احتالل بريطانيا لها

وحشد عبدالكريم قاسم قواته على حدود الكويت استعدادا الحتاللها بعد مغادرة اخر جندي بريطاني منها  وهنا 
تدخلت جامعة الدول العربية وشكلت قوات عسكرية من أربعة دول منها األردن، للتحرك إلى الكويت لحماية 
استقالله،  وسميت هذه القوة باسم "قوة الحماية  العربية"، وللعلم فان تعداد الجيش الكويتي حينها حوالي ثالثة 

االف جندي، مقابل 60 ألف جندي عراقي.
من القوات  وتألفت  أيلول 1961م  يوم 13  تحركت  حيث  عددا،  الثانية  القوة  كانت  األردنية  القوات       

كتيبة مشاة وفصيل مدفعية مضادة للطائرات "6 مدافع 40 ملم "ووحدة خدمات طبية، وقوام القوة بلغ 785 
جنديًا من اصل 2300 جندي هم كامل القوة، وكان سفيرنا في بغداد وصفي التل يراقب الوضع ويرسل 
التقارير، وفي احد تقاريره ذكر ان حاكم الكويت يرغب في أن يكون قائد القوات األردنية هو قائد قوات الحماية 

العربية كاملة.
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الخطاب السامي
للمغفور له صاحب الجاللة الهاشمية  الملك الحسين بن طالل طيب اهلل ثراه

في القوات األردنية التي توجهت للكويت 1961/9/13م

      يهمني أن أشكر كاًل منكم وأتمنى لكم التوفيق في هذه المهمة، وأعتقد أن كل فرد من أسرتنا األردنية 
يتمنى لكم التوفيق ويترقب أن تصلنا أخباركم الطيبة. ولقد كان أملنا دائمًا وسيبقى أن يتحرك إخواننا العرب 
تنا، وإن علينا واجب يتطلب من الجميع أن  جميعًا إلى هذا البلد لمساندتنا والوقوف بجانبنا في سبيل الدفاع عن ُأمَّ
يقفوا بجانبنا لتأديته ولكن يهمنا أال يخرج األردن عن وحدة الصف العربي، وكلنا أمل أن تحل المشكلة العراقية 

الكويتية حاًل عاداًل في أقرب وقٍت ممكن.
     وإن الغاية من ذهاب القوات األردنية والقوات العربية األخرى إلى الكويت هي أن تخرج القوات األجنبية 
الموجودة فيه، وأن تحل القضية في أسرع وقت ممكن. وأعتقد أن وجودكم في الكويت سيتيح المجال أمام 
الجميع ليتعرفوا من خالله على بلدنا الصابر المرابط، كما أعتقد أن كاًل منكم يقدر أن يكون بمثابة سفير للبلد 

وللقوات المسلحة حتى يعرف الجميع المستوى الذي وصلنا إليه من التدريب والروح العسكرية.
     وإننا قوة يعتز بها العرب جميعًا وعندما تلتقون بإخوانكم أبناء الكويت، وبأبناء بلدكم العاملين في الكويت 
انقلوا إليهم تحيات أسرتكم في هذا البلد. وأنا واثق من أن نصيبكم منهم سيكون اإلعجاب والتقدير في وقوفكم 
إلى جانبهم باإلضافة إلى تقديرهم لوقفتكم ووقفة بلدكم في دفاعه عن أمة العرب، إننا سنفكر فيكم وقلوبنا معكم 

وهللا يوفقكم لنصرة الحق وخدمة أمتكم العربية المجيدة.     

                                                                                والسالم عليكم

       أدت القوات األردنية واجبها في حماية استقالل الكويت الشقيق، وكان المغفور له الملك الحسين طيب 
هللا ثراه في وداع القوات األردنية يوم مغادرتها إلى الكويت في 13 أيلول 1961م، وألقى كلمة في قوة الحماية 

األردنية تاليا نصها :

80



املوسوعة التارخيية للقوات املسلحة االردنية  - اجليش العربي             

معركة السموع 13 تشرين الثاني 1966م

       في الخامسة والنصف من صباح يوم األحد 13 تشرين الثاني 1966م حشد اللواء المدرع اإلسرائيلي السابع 
قواته على الحدود األردنية، اجتاز اإلسرائيليون خطوط الهدنة برتلين من الدبابات و400 مقاتل محمولين في عربات 
نصف مجنزرة تساندها عدة أسراب من الطائرات المقاتلة. تحرك أحد األرتال باتجاه بلدة السموع واآلخر باتجاه 
مدينة يطا بهدف التضليل، وعلى الفور، تحركت قوتان من الجيش العربي األردني باتجاه السموع بطريقين مختلفين 
األولى عن طريق بلدة الظاهرية، والثانية عن طريق بلدة يطا تحت وابل من قصف الطيران اإلسرائيلي.واصطدمت 
القوة األردنية بالقوات الغازية في قتال شرس، رغم محاولة سالح الجو األردني توفير التغطية الجوية بإرساله 
ثالث طائرات من طراز هوكر هنتر، كان تأثيرها محدودا نظرا لعدد الطائرات اإلسرائيلية الكثيف، ومكنت طبيعة 
 األرض اإلسرائيليين من الوصول إلى مرتفعات السموع بالتزامن مع وصول القوات األردنية حولها من جانبين

وشارك سرب من الطائرات األردنية في هذه المعركة واشتبك في قتال عنيف مع أسراب العدو في معركة 
جوية، وعلى األرض اشتبكت القوات األردنية ببسالة مع القوات اإلسرائيلية التي كانت أفضل تسليحا، لكنها 
رغم ذلك استطاعت دحرها قبل نهاية اليوم، فتراجعت القوات اإلسرائيلية بعد مقتل العقيد يواف شاهام قائد لواء 

)اثار االعتداء االسرائيلي على بلدة السموع(
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المظليين اإلسرائيلي، وتمكنت القوة األردنية من حماية خروج األهالي من القرية بأقل الخسائر الممكنة باألرواح 
المدنية، واستشهد في هذه المعركة 13 جنديًا إضافة إلى الرائد محمد ضيف هللا الهباهبة والمالزم الطيار موفق 

بدر السلطي، وجرح العقيد بهجت المحيسن قائد لواء حطين. 
كتب المغفور له الملك الحسين عن معركة السموع في كتابه حربي مع اسرائيل )*( وفي قراءة هذه المعركة   

)*( تردد ان اسرائيل طلبت اعتذارا اردنيا عن حادثة الباص جنوب السموع الذي قتل فيه اثنان من طلبة المدارس،وارسل االردن اعتذارا رسميا سلم الى السفير االميركي ، ولكن يبدو ان االعتذار لم 
يصل ،ولهذا السبب كان الهجوم مفاجئا وتحركت قواتنا بعد بدء الهجوم .

الثاني  تشرين  الخليل في 13  الغربي من  الجنوب  في  السموع  الهجوم على  ان سبب  القول  يمكن        ال 
عام 1966م هو تعرض حافلة اسرائيلية للغم ومقتل اثنين او ثالثة جنوب بلدة السموع، وال نستطيع ان نجد 
تفسيرًا لتأخير ايصال اعتذار الملك الحسين طيب هللا ثراه عن الحادث لمنع اية تطورات، هذا االعتذار بناء 
 على طلب السفير االمريكي في األردن الذي قدم ضمانات لالردن بأن ال يكون هناك اي عمل عسكري)**(

إلى  متجها  االسرائيلي  العسكري  الرتل  يظهر  مفاجئة  ولكن بصورة  لعمل عسكري،  بوادر  هناك  تكن  ولم    
 السموع عبر قرية رافات وبجانب مخفر رجم المدفع وإلى الغرب من مخفر االصيفر وجميعها متاخمة لخط هدنة 

عام 1948م. 

)شاهد على معركة السموع يشير الى مكان استشهاد النقيب محمد ضيف هللا الهباهبه(

)**( الملك الحسين بن طالل ، حربنا مع اسرائيل )مقابلة مع الملك الحسين اجراها الصحفيان الفرنسيان فيك فانس وبيار لوير (، 1970معركة السموع ص 24 – 29 .
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ما يشير وكأن عملية السموع هي تمرين لغزو قادم يجري االعداد له مستقباًل، وكلمة الحسين يرحمه هللا في 
السموع في ثاني يوم المعركة لها داللتها وهو يقول : "اليوم بدأت معركة احتالل القدس" اثارت معركة السموع 
الرأي العام العربي والمحلي، وسارت مظاهرات منددة بالعدوان وتطلب التعاون والتالحم العربي فورًا لالستعداد 
للقادم. ولكن لالسف كان عدوان السموع اختبارًا التفاقية الدفاع العربي المشتركة التي لم يكن لها اي دور في هذا 
العدوان فسقطت هذه االتفاقية مع االختبار األول، السموع محطة تاريخية وحالة تكشف الكثير عن الخفايا، وهي 
ضمن مخطط احتالل الضفة الغربية، ولعل مقولة ان اسرائيل لن تتعرض لالردن لو لم يشترك في حرب 67 
هذه المقولة مناورة تضليلية، فقد كان اهم هدف لعدوان حزيران 67 هو احتالل القدس والضفة الغربية وفرض 

أمر واقع جديد على األردن.

)دبابة اردنية في موقع مرابطتها في جنين خالل حرب 1967(
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حرب االستنزاف على الواجهة األردنية

     لم تهدأ الجبهة األردنية ما بعد حرب فلسطين عام 1948م رغم توقيع اتفاقية الهدنة التي من بنودها وقف 
العمليات العسكرية، وخاض األردن حربا مستمرة على شكل اشتباكات حدودية وقصف بالمدفعية وطلعات 

الطيران واغارات عبر الحدود وغزو لالراضي األردنية . 
      ونقسم حرب االستنزاف على الجبهة األردنية إلى مرحلتين  األولى حرب االستنزاف على طول حدود 
 الضفة الغربية وأيضًا الحدود الجنوبية لالردن من طرف البحر الميت الجنوبي إلى العقبة وبطول حوالي
650 كلم، وهذه بدأت مع نهاية حرب فلسطين عام 1948م وحتى حزيران 1967م، حيث استمر العدو في 
هذه المرحلة بعملياته العسكرية بهدف ابقاء المنطقة بحالة توتر ،إضافة لتنفيذ عمليات انتقامية حين تتعرض 
مستعمرة او حافلة او اشخاص لهجوم ، وبقيت القوات األردنية في حالة يقظة مستمرة وتأهب لصد اي عدوان 
وتنوعت العمليات العسكرية فكان منها اعتداءات لتدمير مراكز شرطة مثل مخفر رجم المدفع ومخفر الرهوة 
جنوب الخليل والهجوم على حوسان وارتكاب مجزرة قبية ومهاجمة مخفر غور الصافي وتدميره ،والهجوم 
على قلقيلية وهجوم اخر على مخفر غرندل  واالشتباك عبر الحدود مع قواتنا في كل المناطق، ومن ابرز 

العمليات قبل حرب حزيران 1967 هي معركة السموع في 13 تشرين الثاني 1966م . 
      وفي احصائيات عن االشتباكات خالل االعوام من 1949م إلى 1957م فقد بلغت 1725 حادثا، وما 
خضع للتحقيق منها مع ادانة العدو كان 156 حادثا وقد بلغ عدد شهداء الجيش العربي األردني "111"شهيدا 
والجرحى 72 اما الشهداء المدنيين فقد بلغ " 504 شهداء " والجرحى 275، ونالحظ ان الشهداء المدنيين كانوا 
اكثر عددا بسبب ان العدو كان يستهدف المدنيين اكثر لتفريغ المنطقة الحدودية من السكان ولمواجهة الموقف 
ولتعزيز الجبهة تم تشكيل حرس الحدود على مستوى كل قرية ليكون فيها حوالي 15 مسلحا تتولى القوات 
المسلحة تدريبهم وتزويدهم بالذخيرة والبنادق ، وواجهت القوات األردنية موقفا صعبا وصمدت ببسالة وهي 

تدافع عن السكان المدنيين ومنع االختراق والتسلل .
      المرحلة الثانية حرب االستنزاف على طول الواجهة األردنية الشرقية من ام قيس شماال مرورا بالبحر 
الميت ووادي عربة وحتى العقبة في هذه المرحلة وبعد حرب حزيران 1967م اعتقد العدو انه يستطيع ممارسة 
االعتداءات والتسلل عبر الحدود امتدادا لنصره في حرب حزيران، وقد ابقت اسرائيل الجبهة االردنية ملتهبة 
بعد الحرب مباشرة باعتداءاتها المتكررة على االردن برا وجوا، فقد استمرت رماية الرشاشات وقصف المدفعية 
 يوميا للمواقع العسكرية وللسكان المدنيين، وقد شملت االعتداءات كافة الجبهة والقرى االمامية والمخيمات

وخاصة مخيم غور نمرين وقرية الكريمة وقرية معدي ومخيم النازحين في الكرامة والشونة الجنوبية والمشارع 
وداميا وجسر الملك الحسين وقصفت مرتفعات السلط وعجلون واربد بواسطة الطيران الحربي، وقد قامت 
حرب استنزاف واختبار لقوة الطرفين استمرت الى اواخر عام 1967م وطوال عام 1968م واستمر العدو 
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بحشد قواته على طول الجبهة، واصبح الموقف متوترا على طول الجبهة ، وقواتنا ومدفعيتنا ترد على العدوان في 
حرب االستنزاف التي كانت تهدف لشل حركة قواتنا، وتدميراقتصادنا في االغوار، وللتمهيد الحتالل المرتفعات 

الغربية من االردن لتهديد العاصمة عمان.
     وقد وضع االردن خالل هذه الحرب امكاناته لدعم منظمة التحريرالفلسطينية، وكانت عمليات المقاومة 
العبور لعمليات  والتمهيد  المسلحة،  قطعاتنا  من  وبدعم  االردني،  المدفعي  القصف  من  ساتر  تحت   تتم 

وتغطية االنسحاب للمقاتلين الفلسطينيين على طول الجبهة، وتقديم االسلحة والذخائر للفدائئين في عملياتهم حتى 
ان الملك الحسين اعلن الى العالم : " اننا كلنا فدائيون. 

      وكان اكبر اشتباك قد حصل يوم 15 شباط 1968م على طول الواجهة الشمالية وادى القصف المعادي 
للسكان المحليين إلى استشهاد حوالي 25 مدنيا واستشهد سبعة جنود اردنيين من بينهم قائد الكتيبة الرائد الركن 

منصور كريشان ، واعتمد يوم استشهادهم ليكون يوم االحتفال بالمحاربين القدامى والمتقاعدين العسكريين . 
لالردن  انذارا  العدو  وزراء  رئيس  اشكول  ليفي  فوجه  باالردن  ذرعا  اسرائيل  ضاقت  وقد      
اسرائيل  هاجمت  وقد  هدرا"،  تذهب  لن  ومواطنيه  جنوده  دماء  وان  حدا،  لصبراسرائيل  "ان  قائاًل: 
الكرامة  في  1968م  آذار  في  اسرائيل  نفذته  شامل  لعدوان  مقدمة  ذلك  وكان  بوحشية،  االردنية  القرى 
خسائر  بالعدو  األردني  الجيش  الحق  حيث  االستنزاف  حرب  ضمن  االكبر  المعركة  تعتبر  والتي 
قادمة لجولة  لالستعداد  والعزيمة  األمل  وغرست  الثقة  العربية  لالمة  أعادت  منكرة  وهزيمة   فادحة 

واستمرت االشتباكات عبر منطقة المغطس والمندسة وام الشرط ومناطق الجسور وغيرها وتمكن الجيش العربي 
األردني من التعامل معها وصد كل االعتداءات . 

الصفحة األولى لصحيفة الدستور ليوم 4 كانون األول 1968م، عقب مجرزة كفر أسد
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1967م حزيران  حرب  في  األردني  العربي   الجيش 

بد من  تاريخ حرب حزيران 1967م، ال  في  الخوض  قبل 
تناول هذه الموضوعات المختصرة كل على حده.

قمة القاهرة 30 أيار 1967

      كانت أجواء الخالف والحرب اإلعالمية هي السائدة 
هذه  وفي غمرة  األردن ومصر وغيرها،  بين  العالقات  في 
األجواء يقوم جاللة الملك الحسين طيب هللا ثراه بزيارة مفاجئة 
إلى القاهرة ليلتقي مع الرئيس عبدالناصر ويلتئم اجتماع قمة 
مصغرة ضم الملك الحسين وعبدالناصر ونور الدين االتاسي 
إليها  اتفاقية دفاع عربي مشترك انضمت  التوقيع على  ويتم 
العراق بعد يومين، ومن أبرز مالحظات جاللة الملك الحسين 
قوله "أننا نحتاج إلى ما ال يقل عن ستة أشهر لنكون مستعدين 

لخوض معركة ضد إسرائيل".

الحشود اإلسرائيلية على الجبهة السورية

     أذاعت سوريا أن حشودًا إسرائيلية على حدودها بهدف القيام بعملية عسكرية معينة. وهنا بادر الرئيس 
جمال عبدالناصر بتوجيه إنذار إلى إسرائيل لسحب هذه الحشود في الوقت الذي نفت فيه إسرائيل ولكن تحسبًا 
 ألي طارئ فقد عززت إسرائيل قواتها على الحدود السورية، وهنا بدأ التصعيد الذي أعقبه إغالق مضائق تيران

 ومن ثم إخراج قوة هيئة الرقابة الدولية من المنطقة وزادت مصر من درجة االستعداد لديها.

صرح تذكاري اقامه اهالي القدس تكريمًا لبطوالت قواتنا المسلحة 
في حرب 67
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بداية الحرب

      بدأت الحرب صباح يوم االثنين 5 حزيران في الساعة الخامسة صباحًا، بهجوم جوي شامل على المطارات 
المصرية وفي وقت واحد. ومن ثم الهجوم على المطارات السورية وبعدها الهجوم على مطار عمان حوالي 

الساعة 11 صباحًا وهنا بدأت العمليات العسكري على الجبهة األردنية وصدر البيان العسكري األول

رادار عجلون

      هناك تنسيق مشترك بين سالح الجو األردني وسالح الجو المصري، وتوجد شيفرة سرية يتم فتحها 
مصر  نحو  متجهة  وهي  اإلسرائيلية  الطائرات  عجلون  رادار  التقط  حزيران   5 فجر  وفي  شهر،  أول  كل 
يتسلم  لم  المصري  الجو  سالح  لكن  الطائرات،  عن  معلومات  تتضمن  مصر  إلى  فورية  شيفرة  وأرسل 
إال  ذلك  إلى  ينتبهوا  ولم  أول شهر حزيران  في  الشيفرة  تغيير  إلى  يفطنوا  لم  المصريين  أن  بسبب  الشيفرة 
بالكامل القصة  هذه  مذكراته  في  المصري  الحربية  وزير   )*( فوزي  محمد  الفريق  ذكر  وقد  الحرب،   بعد 
وبالطبع لو تم تحليل الشيفرة في حينها لتغير وجه المعركة بل وتاريخ المنطقة، وال زالت هناك تساؤالت عديدة 

حول سبب عدم استخدام شيفرة األول من حزيران من قبل الجانب المصري.

خطة القدس

      وضعت هذه الخطة وهي أردنية عام 1959م، وهي تقضي بأن أي هجوم على الضفة الغربية وفي حالة 
حراجة الموقف فان على القوات األردنية شمال القدس وجنوبها أن تتحشد حول القدس وتدافع عنها وال تسمح 
بسقوطها بأي حال ألن هذا هو الهدف االستراتيجي للهجوم اإلسرائيلي وان سقوط أي منطقة أخرى فانه يمكن 

استعادتها والتفاوض عليها، أما القدس فال.
عبدالمنعم رياض)**(

       بموجب اتفاقية الدفاع العربي المشترك فقد تم تعيين الفريق عبدالمنعم رياض ليكون قائدًا للجبهة الشرقية 
وقد أدار المعركة كجزء من الحرب الشاملة على كل الجبهات، واغفل خطة القدس، وقام بتحريك القوات األردنية 
بطريقة سمحت بتدميرها بسهولة وبدون أي دعم من أي غطاء جوي، وكانت هناك خالفات حادة بين عبدالمنعم 

رياض والقادة األردنيين حول تنفيذ خطته التي فقدنا بموجبها القدس والضفة الغربية.

)*( مذكرات محمد فوزي عن رادار عجلون . صدرت مذكرات وزير الحربية المصري محمد فوزي باسم حرب الثالث سنوات )1967 – 1970 م( ،وجاء في نص المذكرات االشارة الى انذارين :  وصول 
إنذارين قبل بدء الحرب بساعة ونصف، حيث أرسل مكتب مخابرات العريش إشارة في الساعة السابعة صباًحا بتجمع دبابات العدو، وتم عرض اإلشارة على المشير عامر، الذي لم يعلق. فيما وصلت اإلشارة 
إلى هيئة العمليات في الساعة 9:40، أي بعد وقوع الهجوم الفعلي. اإلنذار الثاني وصل من محطة عجلون لإلنذار المبكر في األردن، في الساعة الثامنة صباًحا، وأفاد بوجود موجات متتابعة من مقاتالت إسرائيل 

تتجه نحو الجنوب الغربي. ولم تستقبل اإلشارة في غرفة عمليات القوات الجوية بسبب خطأ شخصي لتغيير شفرة اإلشارة.
)**( عبدالمنعم رياض ولد عام 1919م ،ضابط مصري تسلم مناصب رفيعة وكان رئيس هيئة العمليات المصرية ، في حرب 67 عين قائدا للجبهة االردنية ، ومن ثم رئيس اركان القوات المسلحة المصرية 

،وفي احدى زيارات لجبهة قناة السويس انهالت على موقعه قذائف المدفعية االسرائيلية ثم ما لبث ان استشهد يوم 9 آذار 1969 م واعتبر يوم استشهاده هو يوم الشهيد في مصر .
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قرار األردن دخول الحرب

      ال يمكن مطلقًا تصديق ادعاءات إسرائيل بأنها قدمت نصائح لألردن بعدم فتح جبهته ألنه ليس لدى إسرائيل 
نية بالهجوم على األردن، فهدف إسرائيل الوحيد هو السيطرة على القدس التي فشلوا في احتاللها عام 1948م 
وان االدعاءات هي مناورات للتشكيك في المواقف العربية، وجاللة الحسين ذاته اتخذ قرار الحرب من منطلق 
قومي عربي، وان الحسابات بعدم فتح الجبهة سيحيل المنطقة إلى اضطراب وموجة من العنف وتحميل األردن 
مسؤولية الهزيمة فيما بعد وكان معروف تماما أن األردن إذا لم يفتح جبهته فان إسرائيل ستبادر إلى الهجوم في 

الوقت الذي ستقرره هي بعد فراغها من التعامل مع الجبهات العربية األخرى.

مواقف جاللة الملك الحسين

      نلخص مواقف جاللته في نقاط ست أولها ادراك القيادة األردنية أن إسرائيل تريد القدس وقد بنيت الخطط 
على الحفاظ عليها، ولكن لألسف كانت القيادة العربية الموحدة ممثلة بالفريق عبدالمنعم رياض قد أغفلت هذا 
االعتبار وجاء بخطٍة ال توافق طبيعة األرض وتسليح الجيش األردني وأهداف األردن اإلستراتيجية ومحورها 
القدس، كذلك قول جاللته انه ُعرض علينا بعد الحرب مباشرة عودة ما نسبته 98% من ارض الضفة الغربية 
ولكن رفضنا ذلك من منطلق الموقف العربي المشترك وضرورة استعادة كامل األرض العربية المحتلة. وقول 
عبدالناصر بعد الحرب للملك الحسين: أننا نحن المسؤولون عن ضياع الضفة الغربية ويمكن أن تذهب الن 
ُتقبل يد جونسون حتى يعيد لك الضفة الغربية فكان جواب الحسين أنا لن وال ُاقبَّل يد احد. باإلضافة إلى ذلك 
واصل جاللة الملك الحسين دفاعه عن القضية الفلسطينية وكان اول المتحدثين عن القضية فوق منبر هيئة األمم 
المتحدة، كما واصل جاللة الملك الحسين بناء الوطن األردني والجيش العربي بما يتوفر من إمكانات في ظرٍف 
لم يتلقى األردن أية مساعدات خارجية، وأخيرًا وبعد اقل من عام وفي 21 آذار 1968م يخوض الجيش األردني 
معركة الكرامة التي حقق فيها أعظم انتصار عربي على العدو الصهيوني حينها ومثلت هذه المعركة محوًا نفسيًا 

وعسكريًا آلثار حرب حزيران وبعثت األمل في نفوس كل العرب.

مسار حرب حزيران 67 على الجبهة األردنية

      بعد حرب عام 1948م لم تقع معارك عربية إسرائيلية إال في عام 1956م عندما اشتركت إسرائيل وفرنسا 
وبريطانيا في العدوان الثالثي ضد مصر العربية وما أعقب ذلك كانت اشتباكات محدودة خاصة على طول 

الواجهة األردنية أهمها اعتداء إسرائيلي غادر على بلدة السموع في محافظة الخليل في شهر تشرين الثاني.
      لقد تميزت الفترة من عام )1956-1967م( بالحرب الدعائية اإلعالمية تلك التي برع العرب فيها وأثرت 
هذه الحملة على سير االستعداد العسكري العربي الواقعي لمواجهة حجم القوة اإلسرائيلية التي كانت تتعاظم 
بصورة مضطردة لتتمكن اسرائيل من تنفيذ مخططها التوسعي الستيعاب المهاجرين الجدد ولهدف عسكري اكبر 

هو زيادة مساحة إسرائيل وذلك بإضافة اراٍض اليها.
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العسكرية  القوات  تدمير  بهدف  العرب  ضد  لعدوان  تبيت  اسرائيل  ان  تمامًا  واضحًا  األمر  كان  لقد      
تحت  يتم  هذا  كل  مزعومة  تاريخة  العتبارات  السرائيل  وضمها  رئيسي  كهدف  القدس  واحتالل  العربية 
في  األول  العربي  القمة  مؤتمر  خالل  من  البدايات  وكانت  وجودها،  عن  الدفاع  في  اسرائيل  حق  غطاء 
ببعضها العربية  الدول  اواخر عام 1963م سيئًا من حيث عالقات  العرب في   القاهرة 1964م، كان وضع 
 ومن جهة اخرى سادت االضطرابات الداخلية العديد من الدول العربية إضافة إلى وجود حروب عربية داخلية 
كحرب اليمن التي حشدت مصر فيها قوات كثيفة، كل هذا يجري وإسرائيل تخطط لتحويل نهر األردن لري 
 أراضيها وسحب مياهه إلى النقب في ضوء هذا الوضع اجتمع العرب في مؤتمر القمة األول في القاهرة في

)13-17( كانون الثاني 1964م، هذا المؤتمر الذي رسم اإلستراتيجية العربية على النحو التالي"التركيز على 
الجانب السياسي بحصار اسرائيل اقتصاديًا و سياسيًا وكسب تأييد اكبر عدد من الدول للحق العربي، في اثناء 
ذلك يجري إعداد الجيوش العربية وخلق قيادة عربية موحدة قادرة على االعداد والتخطيط والتنسيق لشن حرب 

عربية شاملة لتدمير الجيش اإلسرائيلي وتعيد الحق العربي إلى أصحابه الشرعيين".
      وشهد المؤتمر تناقضات عديدة، فمصر تتجه نحو التعقل والتفكير، إما سوريا فقد اتجهت نحو المواجهة 
المباشرة والحرب الشاملة الفورية رغم عدم االستعداد العربي الي حرب كانت، ومهما كان األمر فقد خرج 
المؤتمر بمقررات منها انشاء منظمة التحرير الفلسطينية لتقود حركة المقاومة ضد اسرائيل بالتنسيق مع الحكومة 
األردنية، والطلب من سوريا واألردن تحويل روافد نهر األردن لتفويت الفرصة على العدو لسحب مياه النهر إلى 

صحراء النقب، وبالفعل فقد بدأت سوريا واألردن ببناء سد خالد بن الوليد على نهر اليرموك.
      وفي عام 1965م انشئت منظمة فتح وأصبحت تعمل من االراضي األردنية والسورية دون تنسيق مع القيادة 
العربية الموحدة. وبدأ السوريون بقصف المواقع والمستعمرات االسرائيلية وتطور االمر إلى االشتباكات الجوية 
 واخذت اسرائيل ترد على هذه الهجمات بإعتداءات مماثلة كاعتدائها على السموع في 13 تشرين الثاني1966م

وتسارعت األحداث في المنطقة ورفعت حالة االستعداد العسكري للدول العربية وكان من الواضح ان المنطقة 
تسير بخطى حثيثة نحو الحرب، فقامت اسرائيل بحشد قواتها في الجبهة السورية وسحبت مصر قوات الطوارئ 
الدولية واغلقت مضائق تيران، وارتفع مستوى التنسيق العربي العسكري وبلغ ذروته باالتفاق العسكري الذي 

وقعه جاللة الملك الحسين والرئيس عبدالناصر في 30 أيار1967م.
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حشد القوات

      حشدت إسرائيل قوات برية وجوية لمواجهة الجيوش العربية وكان التفوق العددي واضحًا لصالح الدول 
العربية التي تفوقت في مجال سالح الجو مثال بنسبة 3،2 الى2، اما في المجال الفني والتدريبي فقد كان التفوق 
لصالح إسرائيل التي كانت تعتمد أساليب قتالية حديثة فيما حافظ الجيش السوري على األساليب الروسية القديمة 
في القتال، وفي مجال القوات البرية كانت الجيوش العربية تقاتل على الخطوط الخارجية بخطوط مواصالت 
بعيدة وأساليب قتالية مختلفة وتحت قياده حديثه العهد ولم تكتمل بعد، ورغم تفوق الجيوش العربية باآلليات البرية 

فقد تفوقت إسرائيل بمفردها في مجال حشد القوى البشرية للمعركة.

بدء الحرب

      في صباح يوم االثنين الخامس من حزيران 1967م شنت الطائرات اإلسرائيلية هجومًا مفاجئًا على 
القوة الجوية المصرية وهي في مرابضها وبهده الضربة  المطارات والقواعد المصرية وتمكنت من تدمير 
الخاطفة خرج سالح الجو المصري عن العمل، وبدأت الحرب على الجبهة األردنية حوالي الساعة 11 ظهرًا 

من ذلك اليوم. 
الجبهة األردنية

مفهوم العمليات االسرائيلية على الواجهة األردنية

      كانت الخطة االسرائيلية وفق المفهوم التالي )القيادات الشمالية وتتولى المسؤولية من قرية سنجل شمال 
القيادة الجنوبية من الخليل وحتى الجنوب( ففي الشمال تندفع القوات اإلسرائيلية  رام هللا وإلى الشمال، اما 
الرتل  اما  الغرب،  من  نابلس  شرف،  دير  جنين  محور  على  ويتقدم  األول  الرتل  محورين،  على  برتلين 
محمد األمير  باحتالل جسر  هنا  العمليات  وتنتهي  الباذان،  مثلث  جنين- طوباس  محور  على  يتقدم   الثاني: 

وفي األوسط: تتقدم مجموعة قتال بين القدس وبيت لحم وتحتل تل المكبر وأبو ديس والعيزرية وتستثمر الفوز 
في النبي موسى- أريحا وتحتل جسر األمير عبدهللا، وفي الجنوب تثبيت القوات األردنية واالشتباك معها ليتم 
االتصال والتنسيق بين القيادات الثالث على الخط العرضاني الممتد مع الطريق العام نابلس- رام هللا- القدس- 
بيت لحم - الخليل، والخط العرضاني في غور األردن على طول الطريق العام مثلث النبي موسى- أريحا- 

العوجا- الجفتلك ولقد نفذت القوات اإلسرائيلية جميع العمليات بقوات كثيفة وغطاء جوي كثيف.
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)خنادق للجيش األردني في تل الذخيرة )الشيخ جراح((

مفهوم العمليات األردنية

      كان جاللة القائد األعلى الملك الحسين بن طالل طيب هللا ثراه يتطلع إلى بناء جيش قوي قادر على 
تحرير المغتصب من أرضنا ولكنه كان كجده "عبدهللا بن الحسين" متأثرًا باالعتبارات السياسية والنفسية في 
تحديد مهمة الجيش ووضع مفهوم استراتيجي يرتكز أساسًا على عوامل عسكرية ومنطقية، ولقد فرضت 
المبادئ العسكرية على الجيش األردني الصغير الذي يدافع عن جبهة واسعة ان يختار مناطق حيوية 
وان يحتفظ باحتياط مناسب للقيام بأية هجمات معاكسة ولتطبيق هذا المبدأ فأنه من المفروض أن يترك 
القرى والمواقع غير التعبوية على الحدود وان يتخذ مواقع دفاعية في سلسلة المرتفعات، نابلس والقدس 
والخليل ولكن من يعفي الجيش من مسؤوليته إخالء أية قرية أو مدينة في الضفة لذلك كان لزامًا عليه 
البقاء والتمسك في مواقعه والصمود ولم يتخلى عن أي شبر لكن افتقاره للغطاء الجوي وكذب المعلومات 

القادمة إليه من جبهات القتال األخرى جعلته يخوض معركة خاسرة من أولها.
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      لقد انتشرت قوة الجيش األردني المؤلفة من تسعة ألوية مشاه ولوائي دروع لتدافع عن الضفة الغربية 
وتمسك المنطقة األمامية الممتدة من شمال جنين – مرج أبن عامر – إلى جنوب الخليل وينتشر خلف هذا الخط 
كتائب المشاة التي تدافع على طول المرتفعات في عيبال وجرزيم وبدو والنبي صموئيل ومرتفعات الخليل حتى 

بئر السبع.
      بعد تحليل األرض أمر القائد األعلى الحسين بن طالل طيب هللا ثراه قواته بعدم التخلي عن أي أرض مهما 
كانت قيمتها التعبوية، واخذ جاللته بعين االعتبار في التخطيط العوامل السياسية والنفسية ووضعت الخطة على 
أساس الدفاع بالتمسك باألرض مع قوة احتياط خلفية لوقف الخروق والقيام بهجوم معاكس لكن تدمير الطيران 
المصري والمعلومات غير الصحيحة التي كانت ترسلها القيادة الموحدة في القاهرة هي التي دفعت الجيش األردني 
ليخوض حربًا خاسرة، واسهم تعيين اللواء عبدالمنعم رياض قائدًا للجبهة في التخبط واالرتباك، فهو ال يعرف 
طبوغرافية المنطقة إضافة لتحريكه األلوية بشكل متناقض وكثرة إلغاء األوامر الصادرة بعد الشروع في تنفيذها.

سير العمليات على الجبهة األردنية 5-10 حزيران 1967م

الرد على اشتراك  إنما جاء تطويرًا ألهدافهم في مجال  الغربية  للضفة         ادعت إسرائيل أن احتاللها 
القدس  الكاملة الحتالل  العسكرية  لالسرائيليين خططهم  كان  فلقد  ذلك  ينفي  الواقع  لكن  الحرب،  في  األردن 
والضفة الغربية كاملة حتى النهر، ففي الشمال تم حشد لواء مشاة + لواء دروع + لواء آلي وخصص الحتالل 
 مدينة نابلس وقطاعها وللتعرض للقوات األردنية التي كانت مؤلفة من لواء القادسية ، واللواء المدرع /40

ولواء خالد بن الوليد، وبعد انتهاء مهمتها تتحرك هذه القوات لالشتراك في هجوم ضد القوات السورية في 
جبهة الجوالن، وفي الوسط فقد جمع له لواء مشاة مشكل من 8 كتائب ولواء آلي ولواء مظلي واعطيت له 
 مهمة احتالل الضفة الغربية والتعرض للقوات األردنية التي تشكلت من ألوية المشاة )طالل، الهاشمي، عاليه

اإلمام علي باإلضافة إلى اللواء المدرع/60(، لقد وضعت القوات األردنية في حالة االستعداد الفوري بعد إعالن 
اتفاق القاهرة في 30 أيار 1967 وبدأ االستعداد للحرب بأخذ طابعًا جديدًا وأرسلت العراق قوات إلسناد الجبهة 

األردنية لكن هذه القوات وصلت نهر األردن مع انتهاء الحرب.

معركة القدس والخليل من الساعة 1400 يوم 5 حزيران الى الساعة 2300 يوم 7 حزيران

      أكدت الحشود اإلسرائيلية في منطقة غرب اللطرون والعفولة شمال جنين على ان اسرائيل تخطط لعدوان 
شامل على الواجهة األردنية وقامت القيادة األردنية بتحذير القيادة المصرية وأبلغتها ان العدو يعد لعدوان كبير 
قد يقع قبل او بعد 4 حزيران اال ان القيادة المصرية لم تفعل شيئا إزاء ذلك، وعندما نشبت الحرب صباح يوم 
5 حزيران ظهر واضحا أن العدو قد اعد خطة مسبقة هدفها احتالل القدس القديمة ومن ثم الضفة الغربية لذلك 
جاء تركيز العدو عل القدس على أساس أنها مفتاح الضفة الغربية ووضعت الخطة التي تقضي بعزل القدس عن 
منطقتي الخليل ونابلس بهدف منع وصول االحتياط األردني اليها من غور األردن، وقرر العدو اإلحاطة بالقدس 
بعملية كماشة تطبق من الشمال على مرتفعات بدو- النبي صموئيل رام هللا جبل سكوبس- بيت حنينا، وتنتهي في 
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جبل الزيتون شرق المدينة، ومن الجنوب يحتل مرتفعات بيت لحم – المكبر – صور باهر-راس العامود ويطبق 
فكي كماشة في منطقة أبو ديس –العيزرية- الجامعة العبرية في هداسا.

األوسط  القطاعين  عن  يدافع  الغربية  الجبهة  قائد  أن  يتضح  االرض  على  األردنية  القوات  توزيع  من     
كاحتياط  المدرع/60  واللواء  علي  اإلمام  بلواء  االحتفاظ  مع  مدرع  ولواء  مشاة  ألوية  بأربعة   والجنوبي 

وجبهة هذه القوة لوحدها يصل إلى 150 مياًل وهذا يترك الخيار لإلسرائيليين للهجوم من أي محور كان.

معركة القدس الخارجية والداخلية

      يقصد بمعركة القدس الخارجية )5 حزيران( تلك التي دارت حول مدينة القدس حيث بدأ العدو هجومه 
بلواء آلي كان يتحشد على طريق القدس – تل أبيب سالكًا ثالث اتجاهات داخل األراضي األردنية الحتالل سلسلة 
المرتفعات المشرفة على طريق القدس باب الواد وأهمها تلة الرادار – بدو – تلة الشيخ عبدالعزيز- بيت إكسا 

والنبي صموئيل.
    لقد دافعت كتيبة المشاة التاسعة األردنية من اللواء الهاشمي ببسالة وكبدت العدو خسائر فادحة مما اضطر 
معه اتصال  إقامة  في  نجح  والذي  المطلع  منطقة  في  المظلي  اللواء  اإلسناد من  إلى طلب  اإلسرائيلي   العدو 

اللواء المدرع/60 من صد هجوم كتيبة إسرائيلية وأوقعت خسائر فادحة  الدبابات من  وتمكنت إحدى كتائب 
فيها وانهزمت الكتيبة المعادية والحقتها الكتيبة األردنية التي نفذ الوقود منها فتوقفت مما أتاح الفرصة للقوات 

اإلسرائيلية إلعادة تنظيمها وشن هجوم معاكس.
القدس  معركة  حزيران(   7 يوم   1000  – حزيران   5 يوم   1400( الداخلية  القدس  معركة  اما        
لواء  من  المؤلفة  اإلسرائيلية  القوة  امام  الدفاع  في  اآللي  طالل  الملك  لواء  فيها  استبسل  حيث  القديمة 
لياًل  القديمة  القدس  على  اإلسرائيلي  الهجوم  وبدأ  مدرعة،  كتيبة  تدعمها  مظليين  ولواء  اآللي  عصيوني 
العدو  وتمكن  األردنية،  التاسعة  المدفعية  كتيبة  من  ومؤثر  مركز  لقصف  اإلسرائيلية  القوات   وتعرضت 
 من التقرب  نحو "تلة الذخيرة" والتحمت معه كتيبة الحسين الثانية بعنف طيلة ليلة )5-6( حزيران واستخدم

البريطاني  الكاتب  أكد  وقد  قتياًل و150 جريحا  من 50  أكثر  العدو  وتكبد  الدمار  وسائل  كل  اإلسرائيليون   
"ادغار أو بالنس")*( بناء على معلومات استقاها من القيادة اإلسرائيلية، ان معركة تلة الذخيرة كانت من اعنف 
 المعارك التي خاضتها القوات اإلسرائيلية التي واجهت جيشًا مصممًا على الموت والدفاع حتى آخر طلقة ورجل
حاول القائد المصري عبدالمنعم رياض فك الحصار وإسناد لواء الملك طالل اآللي فأرسل باللواء المدرع/60  
لكن األخير اشتبك مع قوات إسرائيلية كانت تتمركز على طريق القدس – رام هللا ولم تستطع الوصول إلى هدفها 
وكان اللواء المدرع/60 قد تلقى أمر سابق بالتوجه جنوبًا لكن األمر الغي وأمر فيما بعد للتوجه غربا إلى القدس 
ونفس الشيء حصل للواء اإلمام علي وكان من نتيجة ذلك اختالط األوامر وتعرض القوات األردنية لهجمات 

وقصف مدفعي وجوي إسرائيلي اثر كثيرا على سير العمليات العسكرية.
)*( ادغار أو بالنس وحديثه عن معركة تل الذخيرة ،حقق الجيش العربي االردني نصرا  كبيرا في احتفاظه بتلة الذخيرة عام 1948 النها البوابة الرئيسية للدخول الى القدس من الجهة الشمالية الغربية  
ولكن خاضت قواتنا من كتيبة الحسين الثانية معركة شرسة في مواجهة قوات كبيرة من العدو مع اسناد جوي ، واستشهد في الموقع 97 جنديا اردنيا وبقي عدد قليل اضطروا لالنسحاب لنفاذ الذخيرة .  
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وفي الساعة 500 صباح يوم 7 حزيران تسلمت القيادة اإلسرائيلية في القدس برقية من نائب رئيس األركان 
اإلسرائيلي تفيد أن القوات اإلسرائيلية قد حطمت القوات المصرية وان عليكم احتالل القدس العربية قبل وقف 
إطالق النار أثر ذلك ركز العدو هجومهم على القدس العربية، وأسندوه بقوات إضافية ودارت المعارك في شوارع 
القدس وساحة المسجد األقصى وقد قتل في ساحة المسجد لوحدها حوالي 100 جندي أردني وهم يدافعون عن 
القدس الشريف لكن األردنيين في القدس وجدوا أنفسهم يقاتلون من فوق أسوارها بمعزل عن أية قوات أردنية 

أخرى فقد كانت القدس مطوقة تمامًا ومع ذلك استمر الجنود األردنيون في القتال حتى بعد وقف إطالق النار.

معركة القطاع الشمالي 7 حزيران

      لقد شهدت جنين ومثلث الشهداء اعنف المعارك لوال سيطرة إسرائيل الجوية لتحطم الهجوم اإلسرائيلي 
وهاجم  بطولية  معركة  المدرع/40  اللواء  فقد خاض  الشمالي  القطاع  في  نجاح  أي  تحقيق  في  العدو  ولفشل 
العدو المعركة وتراجع  اللواء األردني  دبابة وكسب  دبابة ضد  قتال  اللواء اآللي اإلسرائيلي وخاض   مؤخرة 

ولكن كانت خطوط التزويد األردنية إما مقطوعة أو مسيطرة عليها مما جعل المعركة تتحول لصالح العدو 
مجدو باتجاه  يتقدم  آخر  إسرائيلي  لواء  كان  الوقت  نفس  في  المعركة،  على  ويسيطر  المبادأة  زمام   ويأخذ 

اليامون وتراجعت كتيبة المشاة الخلفية للواء خالد بن الوليد لتبقى على تماس مع بقية قطعات اللواء لكن لواء خالد 
ابن الوليد بقي مكشوفًا أمام هجمات الطيران اإلسرائيلي الذي فرغ لتوه من الجبهة المصرية وتحول إلى الجبهة 

األردنية.
      ورغم كل الحركات العسكرية اإلسرائيلية فقد صمدت القوات األردنية وأوقعت في العدو خسائر جسيمة 
وعزز العدو قواته بلواء مدرع وبأسراب جديدة من الطيران وطلبت القيادة األردنية من مصر إسنادها بطيران 
ولكن دون جدوى مما جعل السيادة تكون السرائيل في المنطقة ويجبر األردنيون على ترك المنطقة والتراجع 

للحفاظ على قواتهم للجولة القادمة.
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استراتيجية جاللة الملك الحسين طيب اهلل ثراه وقرارات القيادة

      لقد اتخذ الحسين قرار المشاركة في حرب حزيران بصفته قائدًا عربيًا أخذ باالعتبار أن الوضع عام 1967م 
 يختلف عن الوضع في عام 1956م فهجوم إسرائيلي على مصر لن يمنعها مطلقًا من الهجوم على األردن

باإلضافة انه لن يعفي العرب في كل مكان األردن جيشًا وشعبًا وملكًا من مسؤوليته عدم نصرة العرب وذلك 
بعدم خوضه الحرب وسيكون لذلك األثر السلبي واالهتياج الشعبي فيما لو لم يشترك األردن في الحرب، وأخيرًا 
اتخذ الملك الحسين رحمه هللا قرار خوض الحرب بصفته ملكًا هاشميُا من واجبه االنضمام إلى أي جهد عربي 
يسعى لتحرير فلسطين، فالهاشميون هم اول من رفع راية الثورة العربية الكبرى وحاربوا من اجل تحرير القدس 

ودمشق وحلب.
   كان االعتقاد ان الجيش المصري قادر على الدفاع عن جبهته وتحقيق النجاح وتأمين الغطاء الجوي للجبهات 
األخرى وكان االعتقاد بأن القوات السعودية والعراقية التي أرسلت إلسناد القوات األردنية والسورية قادرة على 
الدفاع عن الجبهة وتحقيق النجاح لكن لم يكن االستعداد أو التنسيق قد اكتمل في األصل لخوض هذه الحرب، لقد 
قال المغفور له الملك الحسين بعد لقاء القاهرة في 31 أيار 1967م  اننا بحاجة إلى ستة اشهر على االقل لنكون 

مستعدين للحرب.

نتائج حرب حزيران 1967م

      وصلت القوات اإلسرائيلية إلى قناة السويس وأمنت احتالل سيناء كاملة والمضائق الجنوبية للبحر األحمر 
واحتلت قطاع غزة ووصلت القوات المعادية إلى نهر األردن واحتلت الضفة الغربية واحتلت أيضًا مرتفعات 

الجوالن بما فيها الطرف الشمالي لسد خالد بن الوليد والذي توقف العمل به بسبب نتائج الحرب.

أسباب الفشل العربي في حرب 1967م

      كانت الخالفات العربية المستحكمة التي كانت سائدة والتي منعت قيام أي شكل من التنسيق العسكري 
والسياسي، باإلضافة إلى االفتقار إلى قيادة عسكرية موحدة وخطة عسكرية مدروسة، فلقد أنشئت القيادة العسكرية 
 العربية الموحدة قبل المعركة بأيام وهذا ليس بالوقت الكافي لتدارس الموقف والتعرف على الواقع ووضع الخطط

 فشل االستخبارات العربية بتحديد حجم العدو ونواياه ليتسنى للعرب االستعداد الكامل للخطر القادم إضافة لفشل 
الجهد العربي أالستخباري بالتصدي لعمليات التجسس، التي لعبت دورًا كبيرًا في تقديم معلومات دقيقة للعدو 
عن كل الحركات العسكرية العربية، باإلضافة إلى تخبط القيادة العسكرية العربية الموحدة وتضارب أوامرها 
وتناقضها وكان واضحا ذلك على الجبهة األردنية التي عانت من ذلك بسبب خسائر فادحة للقوات األردنية وإعاقة 
في أداء مهمتها، والسبب الرئيسي هو تعيين قائد ال يعرف طبوغرافية األرض وبعيد عن سير المعارك وال يعرف 
عقيدة الجيش األردني، كذلك المعلومات القادمة من الجبهة المصرية في بداية القتال تلك التي اوهمت العرب 
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جميعًا ان مصر تحقق النجاح وتسيطر على المعركة لكن الواقع مختلف تمامًا، مما اثر بشكل فاعل معنويات 
الجنود وجعلهم يدركون انهم يخوضون معركة خاسرة، وهذا بعكس ما حدث في حرب السويس عام 1956م 
عندما طلب جاللة الملك الحسين طيب هللا ثراه اإلذن من عبدالناصر أن يقوم بهجوم ويفتح جبهة لتخفيف الضغط 
عليه لكن عبدالناصر أجابه بوضوح أن الوضع جيد وال حاجة لذلك، وبعد انتهاء المعركة وجه الرئيس عبدالناصر 
رسالة إلى الحسين شكره على وقفة األردن واستعداده للتضحية التي أبداها خالل حرب السويس، كذالك نقص 
االستعدادات العربية العسكرية في السالح والذخيرة واألهم هو النقص النوعي للتسليح العربي بالمقارنة مع العدو 
فالحرب من أساسها لم تكن متكافئة، وأخيرا بطء وصول التعزيزات العربية، فالقوات السعودية لم تصل إال إلى 

منطقة الكرك والقوات العراقية لم تصل إال إلى نهر األردن مع نهاية الحرب، ولم تسهم هذه القوات بالحرب.

دروس حرب حزيران

المعارك  وسير  ذاتها  بحد  الفشل  فأسباب  العربية  لألمة  عظيم  درس  هي  مجرياتها  بكل  الحرب  كل      
النجاح لتحقيق  الكامل  والتنسيق  الوحدة  أهمها  من  عظيمة  دروسًا  أبرزت  فلقد  فيها  وردت  التي   واألخطاء 
النوعي  االستعداد  الثقة،  جسور  وتبني  النجاح  تكفل  العمليات  وبعد  وأثناء  قبل  الصحيحة  الدقيقة  المعلومات 
والكمي والروح المعنوية العالية والعمل الواقعي المدروس هو طريق النصر ورغم مأساوية حرب حزيران 
القدس  أسوار  فوق  من  بالدفاع  خاصة  بها  األردني  الجندي  تميز  التي  العنيفة  القتال  بروح  تميزت  فقد 
القطاعين  في  األردنية  القوات  صفوف  بين  التنسيق  إلى  باإلضافة  األقصى  المسجد  ساحة  في  واالستشهاد 
القوات األردنية من خوض معارك مشرفة رغم كل ذلك الموحدة وتمكنت  القيادة  بغياب   الشمالي واألوسط 

أخيرًا استطاعت بعض الوحدات األردنية خوض معارك منفصلة تمامًا عن باقي القوات األردنية ونجحت في 
تحقيق أهداف تفوق حجم قواتها مثل قتال كتيبة الحسين الثانية في تلة الذخيرة أمام لواء آلي إسرائيلي مسند.
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معركة الكرامة الخالدة واالنتصار الكبير للجيش االردني في21 آذار 1968م 

      "ثالثة وعشرون وحدة من وحدات القوات المسلحة األردنية وقوام كل وحدة منها ال يقل عن ثالثمائة جندي 
وضابط " هذه هي الوحدات العسكرية التي صنعت النصر في الكرامة يوم 21 آذار 1968م وقاتلت في سبع 
معارك وفي سبعة مواضع في نفس اليوم على جبهة امتد طولها ألكثر من مائة كيلو متر من المثلث المصري 
بلدة  الكرامة حوالي 1200 كلم مربع ،لم تشكل  شمااًل وحتى غور فيفا جنوبًا وبلغت مساحة ميدان معركة 
الكرامة أكثر من 1 كلم مربع فقط والمعارك السبع التي شكلت معًا معركة الكرامة هي )معركة المثلث المصري 
 معركة بلدة الكرامة، معركة الشونة الجنوبية، معركة الرامة والكفرين، معركة سويمة، معركة غور فيفا، معركة 

غور الصافي(.
      هذه المعارك التي خاضها الجيش األردني على مدى خمسة عشر ساعة متواصلة في ظروف صعبة جدًا 
وفي ميدان واسع وفي مواجهة جيش مزهو بنصر حزيران، هذه المعارك ما كان للجيش األردني أن يحقق 
النصر فيها لوال وحدة قيادته وإيمان جنده برسالتهم وصمودهم واستفادة القيادة من اخطاء معركة حزيران، ولوال 
التخطيط السليم على أعلى المستويات والتنسيق بين الوحدات المقاتلة، الكرامة معركة خالدة كانت نتائجها في 

محورين:
بعد  جيد  بشكل  نفسه  تنظيم  يعيد  وبدأ  النصر  جيشًا مصطفويًا صنع  بربه  آمن  األول: جيش  المحور       
ان  لديه  القناعة  وترسخت  البناء،  في  لالستمرار  الرفيعة  والمعنويات  القوي  الدافع  اعطاه  الذي  النصر  هذا 
 ال مستحيل وان النصر قادم بإذن هللا بوجود قيادة حكيمة كقيادة الجيش األردني، وجندي كالجندي األردني

المحور الثاني: وتمثله تلك الفئة التي حصدت النصر إعالميًا أو كادت ان تفعل ذلك، هذه الفئة التي لم تطلق طلقة 
واحدة في المعركة وغادرت ميدانها قبل الساعة الثامنة صباحًا، اما قادتها فقد كانوا في عين حزير في مقدمة 
وادي شعيب من جهة السلط حوالي الساعة السابعة صباحًا ليلتقطهم المرحوم اللواء غازي عربيات وينقلهم إلى 

قيادة الجيش ومن ثم إلى منطقة في عمان .
      إن وقائع المعركة وأحداثها، يتحدث عنها المقاتل الذي كان موجودًا فيها، وإن قراءة في قائمة الشهداء 
وتحليلها بصورة عملية تعطي لنا الصورة الحقيقية عندما نالحظ أن رجال المدفعية األردنية الذين يبعدون عن 
ميدان المعركة عشرات الكيلومترات قد قدموا ما ال يقل عن 20% من مجموع الشهداء، وهذا يقودنا لسؤال كبير 
هو لماذا كان ذلك؟  والسبب هو لتأثير المدفعية األردنية القوي الشديد على القوات اإلسرائيلية وهي تحاول اجتياز 
نهر األردن أو أثناء تحركها في الميدان، وكذلك نالحظ أن حوالي 24% من الشهداء هم من الدروع، وهذا بسبب 
االلتحام الشديد للقوات المدرعة،  وبسبب طبيعة ميدان المعركة، فلم يكن هناك جندي إسرائيلي واحد يمشي على 
األرض، والقتال في جبهة طولها مائة كيلو متر تقريبًا، فال يمكن ان نسمح ألنفسنا بأن نعتقد أن فئة مسلحة ببنادق 
خفيفة ال يتجاوز عددها المائتين يصنعون نصرًا في طول هذه الجبهة، وال ندري كيف سيقاتل الجندي الواحد أو 
االثنين في كيلو متر واحد لمفرده ويواجهون كتيبة إسرائيلية بمفردهم مثاُل؟. أن البطوالت الخارقة التي تصنعها 

األفالم السينمائية المختلفة لم تصل إلى هذا المستوى بعد.
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      كان التخطيط قبل المعركة شاماًل وشمل أيضًا فئة المقاومة الفلسطينية الموجودة فقط في بلدة الكرامة 
عربيات  غازي  لهم  أرسل  وكذلك  الموقع  خماش)*(  عامر  الفريق  زار  وقد  غيره،  مكان  اي  في  وليست 
تبدأ  اإلسرائيلية وعندما  للقوات  أولي وهش وضعيف  الموقع ألنهم هدف  منهم مغادرة  لينسق معهم ويطلب 
الجيش  عرضه  لما  مطلقا  االستجابة  تتم  لم  ولكن  سريعًا،  وسيكون  حتمي  هو  عليهم  القضاء  فان  المعركة 
إلى سفوح  موقعها وغادرت  المقاومة  فئة  قيادة  تركت  المعركة  يوم  انه مع صباح  النتيجة  وكانت  األردني، 
مصيرهم يواجهون  الكرامة  في  الفتيان  أولئك  وليبقى  حزير  عين  عند  عربيات)**(  غازي  ليلتقطهم   التالل 

فقد قتل منهم 18 شخصًا دفعة واحدة في منطقة )بصة الحم( وتحدث العميد حكم الروسان)***( من سالح الهندسة  
الذي وصل في اليوم التالي )كان برتبة نقيب حينها( إلى الموقع وفتش الجثث خشية أن يكون فيها مصائد مغفلين 

ونقلت هذه الجثث بسيارات الجيش األردني إلى مقبرة أم الحيران. 
ونحن ال ينقصنا شيء من الجرأة وصراحة القول في وطننا وطن األمن واالستقرار والقيادة الهاشمية الرائدة التي 

هي قيادة الحق والجرأة خاصة حين نسمع المغفور له الحسين يقول:
"... وسوف يظل األردنيون وأبناء امتنا الماجدة يذكرون لهم أنهم خرجوا والجراح ما تزال نازفة ، فضمدوها 
ومضوا يثأرون ويردون إليها صليل سيوفها وطراد خيولها في ميدان والفداء...، وأننا ونحن نحتفل بهذا اليوم 
بما حققتموه في ميادين المعركة وما صنعتم  بشجاعتكم وإيمانكم من نصر سيظل الصفحة األبهى زهوا في 
تاريخ األمة الحديث..." كلمات القائد األعلى الحسين طيب هللا ثراه  في الذكرى السادسة  للكرامة الخالدة في 

21 آذار 1974م: 
   يقول جاللته: "وأتاحت الكرامة ألمتنا العربية فرصة إلعادة تقييم نفسها اقرب إلى الصواب والحقيقة بعد أن 

ران عليها إثر حزيران المشؤوم جو من اليأس ولفها سحب من الشك بقدرتها على الحياة والعطاء..."
اما المرحلة الثانية وهي قصيرة جدًا ال تتجاوز التسعة أشهر، هي الفترة ما بعد نكسة حزيران وحتى انتصار 
الكرامة فيها عاش العرب فترة ران عليهم فيها الحزن وعاشوا مرحلة ال شك في قدراتهم وانتكس الجميع للبحث 
في دواخل النفوس عن أمل مرتجى ينهض إلى حيث قد يلوح فجر، وخالل هذه المرحلة العصيبة شّمر األردن 
عن ساعد العمل والبناء واستقبل كل اإلخوة في الضفة الغربية وفتح األردنيون ذراعهم وتشاركوا لقمة العيش 

وصمم األردن قيادة وشعبًا وحكومة على محو آثار حزيران.
لتبدأ المرحلة الثالثة. مرحلة صنع التاريخ الحديث لألمة العربية وإحياء النفس واآلمال على أيدي رجال الجيش 

)**( غازي عربيات ،ولد عام 1928 ،والتحق في القوات المسلحة عام 1944 ، وكان مدير االستخبارات العسكرية أثناء معركة الكرامة ،وهو الذي التقط القيادات الفدائية صباح يوم المعركة في منطقة عين 
حزيرونقلهم الى عمان ، تسلم منصب مدير االمن العام وتوفي رحمه هللا بحادث سيارة اثناء عودته من قطر بعد مشاركته بمؤتمر لمدراء الشرطة العرب ، وقع الحادث يوم 11 نيسان 1979 على طريق مطار 

ماركا .
)***( حكم الروسان ،كان ضابط هندسة برتبة نقيب حين خصص له واجب تطهير ميدان المعركة ،وكان شاهد عيان على مواقع حاصرها العدو وقام بتصفية الفدائيين فيها دون اية مقاومة ، وكانت مهمة النقيب 

حكم الروسان )تقاعد برتبة عميد ( هي تفتيش جثث الشهداء حتى ال تكون مفخخة .

)*( الفريق عامر خماش ولد في السلط عام 1924 ، ودخل الخدمة العسكرية عام 1941، تخرج ضمن أول دفعة طيارين اردنيين، تنقل في مناصب عسكرية مختلفة حتى وصل الى منصب رئيس أركان القوات 
المسلحة عام 1965م ، ثم اصبح وزيرا للدفاع في حكومة عبدالمنعم الرفاعي ،ومن ثم وزيرا للدفاع والنقل في حكومة بهجت التلهوني  ثم عين وزيرًا للبالط الملكي، ثم مستشارًا شخصيًا للملك، ثم عضوًا في 

مجلس األعيان األردني.
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العربي جيش الثورة العربية الكبرى وحامل لواء نهضة العرب 
ليكون يوم 21 آذار 1968م يوم تاريخ الثورة المتجدد في 

أرض العرب األردنية.
    معركة الكرامة ابتدأت في ذلك الصباح ولكنها قد بدأت فعاًل 
من آخر مساء من أيام حرب حزيران، عندما بدأت إسرائيل 
حربًا على طول الحدود األردنية تستهدف إجبار هذا البلد على 
خوض سالم معها وفقًا للطريقة اإلسرائيلية وقد كان تركيز 
إسرائيل على األردن خالل تلك الفترة ألسباب كان أهمها أن 
لألردن أطول خطوط النار معها، وعقد معاهدة سالم يعني 
تأمين هذه الجبهة الطويلة والتخلص من التهديدات المحتملة 
بعد  الخارج  يتلق أي قطعة سالح من  لم  منها وأن األردن 
حزيران خالف بقية الدول التي فتحت لها جسورًا لتعويضها 
عما فقدته في حزيران، وهنا رأت إسرائيل أن األردن هو 
األضعف بنظرها، باإلضافة إلى أن األردن هو اكبر الخاسرين 
من حرب حزيران فهو لم يفقد معظم جيشه وال أراض واسعة 

فحسب بل يعاني من إيواء أعداد كبيرة من أهل الضفة الغربية الذين هجروا أو ُهّجروا خوفًا على حياتهم 
ووضعت إسرائيل في حسابها هذا العامل كنقطة ضعف أخرى كذلك وأن تهديد األردن في أخصب بقعة لديه 
وهي منطقة األغوار والسيطرة على مصادر مياهه سيؤثر في الموقف األردني أيضًا ويجعله يوافق على السالم 
الذي تريده إسرائيل، وأن احتالل إسرائيل لسلسلة التالل الشرقية كما هو مخطط سيؤدي أيضًا إلى إضعاف 
 الدولة األردنية وزعزعة موقفها لتكون أمام موقف االختيار بين االستسالم لألمر الواقع أو السالم الضعيف

 واخيرا وجود ذريعة ضعيفة جدًا وهو وجود جيب للمقاومة الفلسطينية ال يتجاوز أفراده المائتين أصال وال 
يحملون معهم سوى بنادق خفيفة في بلدة الكرامة.

    عندما نتحدث عن الكرامة عسكريًا فإننا نتحدث عن معركة سادت فيها البطولة وارتفع صوت الحق 
بل  وحده  لألردن  ليس  نصر  في صنع  وتجلت  الفردية  األردنية  القدرة  االستسالم، وظهرت  يرفض  الذي 
األردني الجندي  صنيع  لتدرك  كانت  وما  األردن  له  يتعرض  كان  لما  اهتزت  التي  جميعًا  العربية   لألمة 
لقد أدرك الحسين حجم الخطر الذي يتهدد األردن وليضع العالم العربي أمام مسؤولياته التاريخية إزاء هذا البلد 
الذي ما توانى لحظة عن تقديم الغالي والرخيص في سبيل كل القضايا العربية، فكانت برقية جاللته لكل القادة 
العرب من قلب المعركة التي عكست حرص الحسين على وحدة الصف العربي وهو يتعرض ألقسى أنواع 

التهديد فقد جاء في برقية جاللته:
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   "أننا ال نعرف حتى هذه اللحظة إلى أين ستنتهي معارك اليوم الدامية، وان كنا نخوضها بكل العزم والتصميم 
دفاعا عن قدسية وطننا وشرف عروبتنا، ولئن أخذتم تسمعون عنا وليس منا بعد هذا اليوم فألننا وهللا قد طالت 
نداءاتنا وتوالت ولم يبق لدينا من مزيد، إال أن نهيب بكم للمرة األخيرة أن التقوا في الحال بمستوى القمة 

وكونوا بعون هللا قمة في مواجهة أصعب ظرف وأقسى منعطف تاريخي يجابه امتنا من تاريخه كله. " 
      لقد قدم الحسين في برقيته تلخيصا لواقع المعركة وذكر إخوانه العرب بمنعة هذا الجيش ووفائه وأكد 
على أن العمل الخالص هو الذي يحقق وحدة الصف، لقد استجاب العرب جميعا لنداء الحسين فقد أكد جاللة 
المغفور له الملك فيصل ملك المملكة العربية السعودية وقوف بالده إلى جانب األردن داعيًا لالستفادة من أخطاء 
حزيران وأكد الرئيس اللبناني شار الحلو على بسالة الجيش األردني ذاكرًا أن رسالة الحسين قد تركت أثرا في 
 نفوس اللبنانيين، وأجاب الشيخ صباح السالم الصباح أمير دولة الكويت في اليوم الثاني ليقول لجاللة الحسين 
يرحمه هللا : "أن ما قام به الجيش العربي األردني بقيادتكم من دحر للعدوان المبيت مسجاًل البطوالت والشرف 
لهو مدعاة للفخر واالعتزاز ورفع الرأس عاليًا، مؤكدا بذلك للعالم اجمع تصميم العرب على الذود عن ديارهم 

والدفاع عن وطنهم الواحد.
      وأجاب الرئيس الراحل جمال عبدالناصر قائال ان نداءكم من وسط المعركة بالدعوة إلى مؤتمر عربي على 
مستوى القمة، يمس الضمير العربي في األعماق، وان سير الحوادث يوضح أمامنا اآلن انه ليس هناك بديل عن 
وقفة عربية واحدة، وكذلك كانت برقيات كل الزعماء العرب تؤكد على االعتزاز بوقفة الجيش األردني وشجاعة 

قيادته ورباطة جأشه وصموده في أصعب الظروف.
دارت المعركة على مدى خمسة عشر ساعة خاضها رجال المدفعية والدبابات والدروع المختلفة والمشاة وساندهم 
جنود الالسلكي والخدمات الطبية والهندسة وتضافرت كل الجهود وظهرت البطوالت الفردية التي أبلى بها القادة 

الصغار.
      لقد استعد الجيش األردني ليوم المعركة وكان القادة جميعًا في األمام يستطلعون تحركات الجيش االسرائيلي 
ويحللون خططه ووصل القادة إلى حّد تعيين ساعة الصفر، ووضع األردنيون خططهم لمواجهة الهجوم واستعد 

كل جندي أردني للموت في سبيل أرضه وشرف وطنه.
الطائرات  االنفجارات وسادت  الكثيف والتحمت األسلحة واشتد صوت  بالدخان  الجو  الساعات وامتأل  دارت 
المصري  المثلث  من  المعركة  محاور  كل  في  االسرائيلي  بالجيش  األرض  وامتألت  الجو  في  اإلسرائيلية 
الصافي  وغور  فيفا  مناطق  في  الجنوب  وفي  وسويمة  والكفرين  الرامة  وإلى  الشونة  إلى  الكرامة  بلدة  إلى 
في  وانطلق  النصر  يصنع  انه  األردني  الجندي  وأدرك  االسرائيلي  الجيش  انكسر  النهار  ذلك  انتصاف  ومع 
إطالق  اودبول)*( Oddbull وقف  الجنرال  اإلسرائيليون عن طريق  يقتلهم ويحطمهم. وطلب  المهاجمين  اثر 
االنتصار حقيقة  جاللته  أدرك  فقد  خطيرًا،  موقفًا  ليسجل  الطلب  هذا  رفض  بقيادته  الحسين  ولكن   النار 

)*( الجنرال أودبول،على اثر حرب فلسطين 48 تقرر تعيين وسيط دولي في المنطقة ،وكان اول وسيط دولي هو الكونت برنادوت والذي اغتالته العصابات الصهيونية بسبب مواقفه المؤيدة للحق العربي 
وخلفه عدد من الوسطاء الدوليين وكان الجنرال اودبول وسيطا دوليا خالل حرب حزيران 67.
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ولمس اندفاع الجندي األردني في تحقيق النصر، وأدرك أن الموافقة على طلب وقف إطالق النار إنما هو 
التي  إسرائيل  في صالح  ذلك  كل  وسيكون  النصر  تصنع  التي  األردنية  للروح  وقتل  األردنية  للبندقية  كسر 
يديه النصر على  تحقق  قتاله حتى  األردني  الجيش  فواصل  تكون،  تنسحب من األرض حيث  أن  يمكنها   ال 

 وقدم األردنيون سبعة وثمانين شهيدًا في معركة الرجولة والشرف والفداء. جنودًا من الدبابات والمدفعية والمشاة 
والالسلكي وغيرها.

النصر أن تحقق  استطاعت  أسلحته حتى  تعاونت كل  الكرامة معركة جيش نظامي  لقد كانت معركة        
المدفعية 20 شهيدا والمشاة 29 شهيدًا وقدم الالسلكي أربعة شهداء   فقدم سالح الدروع 30 شهيدًا وسالح 
األردنية  المسلحة  القوات  وحدات  من  وحدة  وعشرون  ثالثة  المعركة  في  قاتلت  شهيدين،  التموين  وسالح 
 انتشرت في جبهة امتد طولها ليبلغ أكثر من مائة كيلومتر من مثلث المصري شمااًل وحتى غور فيفا جنوبًا
 وزرعت راياتها الثالثة والعشرين فوق الهضاب وفي كل بيارة وحديقة ووادي ومسيل ماء وزمجرت اسود 
القادسية وحطين ولواء األميرة عالية واللواء المدرع /60 وكتائب الجيش المصطفوي، وقاد األبطال المعركة 
من مشهور حديثة إلى كاسب صفوق الجازي وبهجت المحيسن وقاسم المعايطة انتهلوا من روح قائدهم األعلى 
الحسين الشجاعة والجرأة واإلقدام، فقدمت كتائب الجيش الهاشمي الشهيد تلو الشهيد، لينسجوا راية فرح كبرى 
تخفق فوق هامات كل العرب لترتفع هذه الهامات لألعلى ترقب الراية ترفرف مجدًا وعزم تحفظ الشرف العربي 

وتقول ال زال فيكم أيها العرب دم دفاق وروح النصر.
      وتوزع الشهداء في كل محافظات المملكة فقد قدمت اربد ستة عشر شهيدًا ومادبا احد عشر شهيدًا وعجلون 
ثمانية شهداء والعاصمة ستة شهداء وجرش خمسة شهداء والمفرق ستة شهداء والكرك ثالثة شهداء والزرقاء 
شهيدين ومعان أربعة شهداء والبلقاء والطفيلة شهيدين. وقدم األردنيون ممن يخدمون في الجيش العربي األردني 

من محافظة القدس ومحافظة نابلس والخليل قدموا واحدًا وعشرين شهيدًا وكانت نسبتهم %24،5 .
      هذه هي معركة الكرامة... شاهد على عمل جاء من أجل حياة األمة العربية ورفع رأسها عاليًا، لقد تحدثت 
الصحافة العربية والعالمية وتناولت محطات اإلذاعة العربية والدولية معركة الكرامة وأجمعت على أن المعركة 
هي انتصار حقيقي وعظيم للجيش العربي األردني، وتوافد الصحفيون إلى ميدان المعركة ونقلوا الواقع والحقيقة 
وحتى وإن جانب بعضهم الحقيقة فقد خرج وهو يعرف أن الجيش األردني قد صنع النصر واستحق أن يكون 

هو جيش الكرامة العربية الخالدة.
      لقد أحدثت الكرامة الخالدة فتحًا جديدًا من تاريخ األمة العربية وكانت نقطة التحول التي نقلت األمة من 
مرحلة الشك والتردد والحزن والهزيمة إلى حالة الثقة والقدرة على صنع المستحيل، فقد كان األردن واألردنيون 

قيادة وجيشًا نموذجًا لكل العرب في القدرة على تخطي الصعاب وصنع المعجزات. 
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وقف جاللة الحسين يتحدث في حفل إزاحة الستار عن صرح شهداء معركة الكرامة يوم 25 أيار1976م
 فيقول: "كان لهذه السفوح مع المجد موعد، ولألسود الرابضة في جنباتها مع النصر لقاء ... وكان كل ذلك قبل 
مرور اقل من عام على اكبر كبوة ُمنيت بها امتنا العربية في عصرها الحديث كان الجو ما زال متشحًا بغبار 
حزيران وكانت األسطورة التي بدأت زحفها يوم الكبوة ما فتئت توغل في النفس العربية تفترسها قطعة قطعة  
لتلقي بها في النهاية محطمة مهشمة على صخور اليأس والقنوط ، وكان الصلف االسرائيلي يختال في األرض 
مرحًا يود لو يخترقها والغرور االسرائيلي يضرب في كبد السماء متوهمًا انه جاوز في طوله قمم الجبال وفي 
فجر ذلك اليوم ُمني الصلف والغرور في ألوية من الحديد ومواكب من النار وكانت أرضنا الخضراء ما تزال 
تغفو بشجرها وزرعها بنسائها وأطفالها على ضفاف النهر الواحد وبدأ الزحف اآلثم يحرق خضرة األرض ويدك 
البيوت والمساجد والمدارس فوق رؤوس الناس وكانت األسود تربض في الجنبات على أكتاف السفوح وفوق 
القمم في يدها القليل من السالح والكثير من العزم وفي قلوبها العميق من اإليمان باهلل والوطن وتفجر األسود 
في وجه المد األسود : هللا اكبر، وعندما انتصف النهار ذلك اليوم كان الصلف والغرور قد استحال إلى هوان 
وكان النشامى ينشرون رايات الفرح في سماء األردن والحت الرايات تتسع وتمتد لتنتشر في سماء العرب 
وهزمت األسطورة وهوت إلى األبد، واستعادت النفس العربية ثقتها واسترد اإلنسان العربي عزته وكرامته في 
يوم العزة يوم الكرامة، هكذا كانت الكرامة رايات فرح نشرها األردنيون في كل السفوح العربية ومواكب نصر 

ومجد يتيه العرب جميعا فخرًا بها. " 

         هكذا كانت الكرامة هذا االسم الذي أطلقه االخوة الالجئون الفلسطينيون الذين سكنوا المنطقة وزارهم 
جاللة الملك المؤسس عبدهللا األول وأمر بتوزيع األراضي عليهم وتخصيص مزرعته الخاصه وبئر الماء 
العذب لهم فقرر األخوة الالجئون اطالق اسم الكرامة عليها ألنها مكرمة كريمة من جاللته يرحمه هللا  عام 
1948م، لتكون فعال أرض الكرامة التي تصون ناموس العرب يعلو فوق أرضها صرح الشهداء، يشير 
ببندقيته وهامته العالية إلى أفق المجد العربي التليد وُيذكر بصنيع األردنيين من اجل خير العرب وعزتهم 

وسؤددهم.
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الجيش العربي االردني في عمليات االمن الداخلي وتحقيق االمن واالستقرار 1969م - 1971م
الظروف السياسية والعسكرية

      في الوقت الذي كان اإلنسان العربي ما يزال يعاني فيه من نكبة 1948م، جاءت حرب حزيران 1967 
غير المتكافئة، لتكون نتائجها المدمرة أشد ألما وأقسى جرحًا من عام 1948م، حيث فقد األردن الضفة الغربية 
المسجد األقصى رهن  تاريخيًا، وأصبح  الهاشميون ارتباطًا  بها  التي يرتبط  القدس  بأكملها، واحتلت مدينة 
االحتالل اإلسرائيلي التي أدت الحرب إلى نزوح اآلالف من الفلسطينيين من ديارهم إلى الضفة الشرقية من 
األردن، مما خلق وضعًا اجتماعيًا واقتصاديًا وسياسيًا جديدًا في المملكة األردنية الهاشمية، باإلضافة إلى فقدان 
القوات المسلحة األردنية-الجيش العربي نتيجة للحرب جزءًا كبيرًا من تسليحها وآلياتها، وفقدت المئات من 

الشهداء الذين قدموا أرواحهم دفاعًا عن القدس الشريف وفلسطين.
بداية العمل الفدائي

     بعد قيام منظمة التحرير الفلسطينية، وبعد حرب عام 1967م، وبعد معركة الكرامة في عام 1968م تراجعت 
منظمة التحرير الفلسطينية وبعض الفصائل الفلسطينية نحو الداخل في األردن  واستقبلها الشعب األردني بالدعم 
والتأييد وبكل مشاعر الحب والوفاء، ودعمها الجيش العربي األردني، تمثل الموقف األردني من التنظيمات 
الفلسطينية )العمل الفدائي( وحتى قيام حوادث األمن الداخلي عام 1970م من وجهتي النظر الرسمية والشعبية 
 بمنح العمل الفدائي التعاطف المعنوي إلى أقصى حد ممكن، وكان األمر نابعًا من مبدأ تعميق األخوة وترسيخها

 وتشجيعًا لألعمال البطولية والتضحيات من أجل تحرير األرض  الفلسطينية المحتلة، وضع األردن األراضي 
األردنية كاملة تحت تصرف العمل الفدائي بحيث تمارس التنظيمات الفلسطينية حرية مطلقة في العمل والحركة 
والحشد باإلضافة إلى منح الحرية التامة لهذه التنظيمات في جمع التبرعات، وتسهيل حركة األفراد التابعين 
للمنظمات في الدخول إلى المملكة والخروج منها بغض النظر عن الجنسية التي يتبع لها األفراد، ودون وضع 
أية قيود على تحركاتهم وإعفاء كل من ينتسب إلى التنظيمات الفلسطينية من أداء الخدمة اإللزامية في القوات 

المسلحة األردنية-الجيش العربي.

      كان هذا الموقف األردني ملكًا وحكومة وشعبًا وجيشًا نابعًا من قناعة تامة ووجدانية كاملة بأن القضية 
 التي تدافع عنها هذه التنظيمات هي قضية األردن، لكن سرعان ما انكشف الغطاء، وظهرت الحقيقة مجردة

 وذلك بخروج التنظيمات الفلسطينية عن األهداف الحقيقية التي وجدت من أجلها.

      برزت حركة التحرير الوطني الفلسطيني )فتح(، بوصفها أكبر وأقوى هذه التنظيمات، ووضعت إستراتيجية 
لنفسها بحيث تتجنب من خاللها التدخل في الخالفات العربية، وواجهت مشكلة التعامل مع الفصائل الفلسطينية 
األخرى التي اصطدمت مع السلطات اللبنانية في عام 1969م، وكانت هذه المنظمات الموجودة على األرض 
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األردنية  متنوعة االتجاهات والقيادات، وأخذت تشن عمليات عسكرية ضد إسرائيل من األراضي األردنية 
وكانت إسرائيل ترد على هذه الهجمات بقصف المدن والقرى والمخيمات في األردن بالمدفعية والطيران، ومثال 
 على ذلك ما قامت به إسرائيل في 15 شباط 1968م من قصف شديد بالمدفعية والطيران لمنطقة اربد وقراها

 حيث نتج عن ذلك خسائر كبيرة في األرواح والممتلكات.

      وقد وجه جاللة المغفور له الملك الحسين رسالة إلى الشعب في 16 شباط 1968م تنطوي على ضرورة 
تقيد الفدائيين بسياسة األردن العسكرية، حيث قال جاللته طيب هللا ثراه: " لن أقبل بأن ُيقّدم ألعداء بلدي وأمتي 
ذريعة يتذرعون بها إلى جانب ذرائعهم الواهمة الباطلة، أو حجة يطلع بها أولئك األعداء على العالم ليدفعوه 
إلى المزيد مما أوقعوه به من وهم وتضليل، إن األردن لم يقبل في يوم من األيام ولن يقبل في يوم من األيام 
أن يجري فوق أرضه غيـر ما يتفق مع المصلحة العربية العليا، ويدعم الحفاظ على قضية العرب األولى قضية 
حقهم المفدى في فلسطين، إن أحدًا فوق هذه األرض لن يستطيع أن يبيعنا وطنيـة أو يتتايه علينا وفاًء ألهداف 
 أو سعيا آلمال، أن أي فئـة تتجاهل هذا الموقف منا بعد اليوم، وتتخذ لنفسها نهجا غير نهجنا، هي ليست منا
 ولسنا منها، وهي ليسـت من القضيـة في شيء قليل وال كثير، ونحن لذلك عليـها وضدها بكل قوة وتصميم" .

      وبناًء على ذلك صرح السيد حسن الكايد وزير الداخليـة ونائب الحاكم العام العسـكري بعد زيارة تفقديـة  
لمدينة اربد والمخيمات بعد االعتداء اإلسرائيلي، جاء فيه : )التل، 1986(  " إن األردن ليس البلد العربي الوحيد 
الذي يمتلك حدودًا مشتركة مع إسرائيل، وعلى هذا فإن أي عمل جاد ضد العدو، يجب أن يكون إجماعيًا ومن 
خالل خطـة متناسقـة وسياسية مشتـركة، وجزءًا من موقف عربي موحد، ومن هنا فإن الحكومة لن تسمح ألية فئة 
كانت أن تنفرد بأي موقف ارتجالي، وهي مصممة على أن تحفظ سالمة األردن وتعمل على تثبيت حكم النظام 

والقانون وتتحدى كل من يتحدى أمن وسالمة المواطنين وستضرب بيد من حديد على أيدي العابثين باألمن ".
انحراف العمل الفدائي

       قامت بعض الدول العربيـة بدعم تنظيمات فلسطينيـة على األرض األردنية وأمدتها باألموال والسالح وبلغت 
في مجموعها )12( منظمة تتبع بعض الدول العربية واألحزاب السياسيـة ودخلت إلى األردن بحجة انتمائها إلى 
العمل الفدائي، وبعد اشتداد الهجمات اإلسرائيلية على خطوط المواجهة على الجبهة األردنية بدأت هذه التنظيمات 
بالتراجع إلى داخل المدن األردنية، وأخذت نشاطاتهم تتخذ طابعًا سياسيًا بحكم تعدد منظماتهم وتبعية أكثرها إلى 
هذه الدولة أو تلك، وإلى هذا المذهب العقائدي أو ذاك، وكانت الشعوب العربية على غير اطالع على حقيقة 
 الوضع في األردن، وبخاصة ما آل إليه الوضع في البالد من دمار من جراء غارات العدو اإلسرائيلي االنتقامية

وما أدى إليه االنفالت من ارتباك داخلي، في الوقت الذي كانت تمنع فيه الدول العربية المؤيدة للعمل الفدائي في 
األردن من القيام بأية نشاطات من أراضيها )الموسى، 1980( وبدأت التنظيمات الفلسطينية  تتحول عن أهدافها 
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األساسيـة واتجهت إلى أهداف أخرى مثل محاوالت إنشـاء سلطـة موازيـة لسلطـة الدولة األردنية. )االردنية، 1999(
      جاءت معركة الكرامة بعد أقل من تسعة أشهر من حرب حزيران في 21 آذار 1968م، لتشكل نصرًا 
 أعاد المعنويـات إلى رجال القوات المسلحة األردنية-الجيش العربي، وإلى الجندي العربي في كل الجيوش العربيـة

وأثبت الجندي األردني من خالل النصر الذي تحقق أنه قادر على انتزاع النصر من العدو اإلسرائيلي الذي كان 
مغرورا بأنتصاراته على الجيوش العربيـة في الفترات السابقة. 

          بعد االنتصار الذي حققه رجال الجيش العربي في معركـة الكرامـة، حيث قدمت القوات المسلحة شهداء من 
 خيرة رجالها الذين تمكنوا من دحر القوات اإلسرائيليـة التي اضطرت إلى طلب وقف إطالق النار عبر األمم المتحدة

ولكن جاللـة المغفور الملك الحسين، رفض هذا الطلب مادام في شرقي نهر األردن جندي إسرائيـلي واحد، وبالفعل 
لم يتوقف القتال إال بعد أن خرج آخر جندي إسرائيلي وانسحبت القوات اإلسرائيليـة مولية األدبار غربي النهر. 

       أخذت التنظيمات الفلسطينيـة باإلدعاء والتبجح في وسائل اإلعالم بأنها هي التي حققت االنتصار بصورة 
رئيسة في معركـة الكرامة، واستطاعت أن تنجح من خالل اإلعالم بإقناع العرب والفلسطينيين بذلك، مما أدى إلى 
استياء الجيش العربي األردني الذي احتضن هذه التنظيمـات وحماها، وكان هو صاحب الفعل الرئيس في تحقيق 
النصر ودحر العدوان، فكانت ادعاءاتها باطلـة حيث أنكـرت الدور البطولي لنشامى الجيش العربي الذين ضحوا 
بأرواحـهم دفاعـًا عن الحق العربي في فلسطـين، وقدم الجيـش العـربي في يومها العديد من الشهداء الذين هزوا بعنف 
وحطموا أسطورة الجيـش اإلسرائيـلي، وأسقطوا له سبع طائرات، في الوقت الذي كانت فيه السيادة الجوية للعدو 
هذا اإلنكار للدور البطولي زاد من الفجوة بين الجيش العربي وبين التنظيمات الفلسطينيـة، حيث حاولت المنظمات 
تحقيق عدة أهداف من هذه االدعاءات، من أهمها ما أكده أحد أعضاء اللجنة المركزيـة لحركة فتح )هاني الحسن( 
في معرض الحديث عن معركة الكرامة بقوله : إلن الكلمة أقوى من الطلقة وإنهم أي المنظمات : استطاعوا إقناع 
الجماهير الفلسطينيـة بأن معركـة الكرامـة هي معركة بين القوات اإلسرائيليـة والمقاومة الفلسطينية، وليست بين 
القوات اإلسرائيلية والقوات األردنية، وإن المقاومة الفلسطينية هي التي انتصرت وليست القوات األردنية  ويضيف 

هاني الحسن قائال : " استطعنا نتيجـة هذه الدعاية أن نكسب عشـرات الماليين من الدوالرات من دول الخليج". 
       بعد المعركـة تراجعت التنظيمات الفلسطينيـة أكثر إلى داخل المدن األردنية وتواجدت بكثافة كبيرة في المدن 
الرئيسة، وأصبحت بعضها تمارس سلطـة مستقلـة في أماكن تواجدها، وشكلت هذه التصرفات بوادر إحتكاك مع 
الحكومة األردنية، وازداد األمر سوءًا مع التدخالت العربيـة، وشحن األطراف ضد بعضها البعض، وأبدى الجيش 
والشعب )أردنيون وفلسطينيون( وبعض التنظيمات الفلسطينية المنضبطة االستياء من الفوضى وانعدام األمن في 

البالد .
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      بعد انتشار فصائل التنظيمات الفلسطينية في المدن والقرى األردنية أخذت تتدخل في أمور كثيرة على 
مختلف المستويات السياسية واالجتماعية وأخذوا ينحرفون عن الهدف الرئيسي لهذه التنظيمات وهو تحرير األرض 
الفلسطينية المحتلة، حتى وصل األمر ببعض المتطرفين ألن يقول: إن التحرير يجب أن يمر من عمان أواًل حيث 

يحررون عمان أواًل ثم ينتقلون إلى تحرير فلسطين.
      وصلت األمور إلى حد عدم االحتمال في الوقت الذي كان جاللة المغفور له الملك الحسين يتجمل بالصبر إزاء 
تدخلهم في أمور هي من شأن السلطات األردنية، وقد كان متعاطفا معهم إلى حد كبير حيث أعلن أنه ال يستطيع قمع 
أناس فقدوا وطنهم وفقدوا معه كل شيء، وقال: "أعتقد أننا وصلنا إلى حد أصبحنا فيه كلنا فدائيين"، وكان جاللته 
طيب هللا ثراه قد وافق في مؤتمر القمة في الرباط عام 1974م على حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم بعد زوال 

االحتالل اإلسرائيلي.
التعديات األمنية

       ازدادت األمور سوءا في تشرين األول 1969م حيث وصل األمر بزعامات التنظيمات الفلسطينية على األرض 
األردنية بالتدخل في شؤون سياسية أردنية داخلية ومن األمثلة على ذلك، قاموا بإرسال رسالة إلى المرحوم وصفي 
 التل حينما راجت شائعات باحتمال تشكيل حكومة عسكرية بإمكانها اتخاذ إجراءات ضد منظمة التحرير الفلسطينية

 حيث ردت المنظمة بشدة وحّذَر زعماء المنظمات من احتمال اندالع حرب أهلية إذا عين وصفي التل رئيسا 
للحكومة وأنهم لن يتعاونوا معه وكانوا يفرضون مطالبهم على الحكومات آنذاك.

     بدأت التنظيمات الفلسطينية في األردن تبني سلطة أخرى إلى جانب السلطة الشرعية)مؤسسة العرش( في 
األردن واستمرت هذه السلطة في التنامي وفي تطوير مؤسـساتها الخاصة بها مثل )قيادة الكفاح المسلح انضباط الكفاح 
المسلح، المنظمات، التنظيمات الفلسطينية حيث كان لكل تنظيم ميليشياته الخاصة به، المنظمات النسائية، االتحادات 

المهنية والثقافية، الهالل األحمر الفلسطيني، مؤسـسات الرعاية االجتماعية(.
      وقد أخذت التنظيمات الفلسطينية بوضع القوانين وسن التشريعات الخاصة بها، وبدأت أعداد من الفلسطينيين 

في األردن تلتف حول السلطة الجديدة وتتجه إليها لحل قضاياها اليومية وإدارة شؤون حياتها.
      كانت بعض التنظيمات الفلسطينية تتطلع إلى السيطرة على األردن وإنهاء نظامه السيما أن األردن قد قبل 
مبادرة روجرز التي قبلتها الدول العربية بما فيها مصر، فوجدت بعض هذه الفصائل أن القضاء على النظام األردني 
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في ذلك الوقت سيؤدي إلى إجهاض الحل السياسي الذي كان مطروحًا في إطار مشروع روجرز الذي كانت 
التنظيمات الفلسطينية تقف ضده، وقد أكدت هذا التوجه سلوكيات هذه التنظيمات داخل األردن إضافة إلى بعض 
الكتابات التي نشرت عن التنظيمات الفلسطينية ومنها: ما قاله إحسان عبد القدوس في جريدة أخبار اليوم المصرية 
: "وقد حدث في أيلول عام 1970 أن قامت القوات الفدائية الفلسطينية داخل األردن بثورة مسلحة ضد الحكومة، 
كان القصد منها إلغاء الحكم الهاشمي"، وفي عبارة أخرى وردت في مقال بعنوان : " نحو إستراتيجية جديدة 
للثورة الفلسطينية " نشرته مجلة دراسات عربية يؤكد تهديد المنظمات وتخطيطها للسيطرة على األردن، تقول 
العبارة:"ولهذا فإن األردن يجب أن يكون قاعدتنا األمنة، وحتى يكون كذلك البد أن يطاح بالسلطة العميلة على 

أن يقوم نظام سلطة وطنية مكانها". 
        نتيجة للدعم الذي كانت تتلقاه التنظيمات الفلسطينية زادت ثقتها بنفسها إلى حد الغرور بقدرتها على المضي 
في تنفيذ مخططاتها في القضاء على النظام األردني، ومما ساعد في ذلك أن هذه التنظيمات وقعت في مطبات 
اإلعالم األجنبي الذي غرر بها إلى حد اإليحاء عبر وسائله المختلفة بأن النظام األردني قد أوشك على االنهيار 

وأن المقاومة الفلسطينية هي الوريث الشرعي لهذا النظام.
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سلوكيات التنظيمات الفلسطينية على األرض  األردنية

الفلسطينية أي  التنظيمات تطالب الملك الحسين بتأليف حكومة وطنية ترضى عنها المقاومة         أخذت 
الصورة  هذه  بعد  شامل،  إضراب  إلى  ودعت  التنظيمات،  هذه  قبل  من  مفروضة  حكومة  آخر  بمعنى 
بعد  وبخاصة  باالتساع  الخالف  شقة  بدأت  األردنية،  األرض  على  الفلسطينية  التنظيمات  سلوكيات  لبعض 
التدخالت  الحسين الغتياله في 9 حزيران 1970، وكثرت  الملك  له  المغفور  لحياة جاللة  التعرض  محاولة 
أصبحت  البلد،  في  األمنية  األجهزة  هم  وكأنهم  العادية  الناس  حياة  في  الفلسطينية  التنظيمات  قبل  من 
حيث  أخرى  جهة  من  الفلسطينية،  والتنظيمات  جهة  من  والحكومة  العرش  مؤسسة  بين  سوءًا  أكثر  العالقة 
األردنية السلطة  في شؤون  التدخل  إلى عدم  ميالة  ياسر عرفات  بقيادة  الفلسطينية  التحرير  منظمة   "  كانت: 

أما الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بقيادة جورج حبش والجبهة الشعبية الديمقراطية بقيادة نايف حواتمه فكانتا أكثر 
تطرفًا ومياًل للتدخل في أمور السلطة األردنية" وأصبح هناك تحريضًا للشعب ضد النظام الهاشمي في األردن 
وتعبئة للمواطنين، وقد أثر هذا في بعض المواطنين، األمر الذي جعلهم يلتحقون بركب التنظيمات الفلسطينية، 
ووصل األمر بالخالفات بين المواطنين أنفسهم وأصبحت تثار المشاكل بين األردنيين والفلسطينيين علنًا، وتتعقد 

مثل هذه المشاكل وال يقوى على حلها إال تدخل من زعامات التنظيمات الفلسطينية في عمان .
      كما أخذ الوضع يزداد سوءًا نتيجة بعض التصرفات الشائنة لبعض أفراد التنظيمات الفلسطينية والتي ال نود 
تذكرها هنا أو ذكر شيء منها، وإذا أراد أحد اإلطالع فإن سجالت دوائر األمن الداخلي وسجالت الكفاح المسلح 
الفلسطيني تضم تفصيالت كثيرة لحوادث عديدة مخلة باألمن واألخالق، ويقول تقرير حركة التحرير الفلسطيني 
)فتح(: "وأصبحت عالقة هذه التنظيمات بالشعب تشوهها سياسات المرتزقة واالنتهازيين مما جعل الرأي العام 

األردني يبدأ بالتذمر والندم".
      كان كل من يعيش في العاصمة عمان قلقًا بعد أن فقد األمن والطمأنينة، وأصبحت حياته مهددة بالخطر في 
كل لحظة، وكثيرًا ما كانت تتعطل األعمال والمصالح العامة والخاصة، وتغلق المتاجر نتيجة لمزاج شخص أراد 
أن يجرب سالحه، أو نتيجة لخالف بين شخصين، وحينما كانت تطلق رصاصة، تتجاوب معها مئات من األسلحة 
األخرى بأسلوب صبياني فيصيب الناس الهلع، ويخرج الموظفون والعاملون من مراكز أعمالهم ويتراكضون 
ويتدافعون نحو تأمين رغيف خبز ألطفالهم، وآخرون يهرعون إلى المدارس للعودة بأبنائهم إلى البيوت، بحيث 

أصبح هذا األمر المرعب صورة شبه يومية.
      وصلت الدرجة إلى اشتداد ساعد هذه التنظيمات وتدخلها في مشاركة السلطة التنفيذية في الحكم، وبدأت 
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الصدامات بين قوى األمن وفصائل هذه التنظيمات، ووصل األمر إلى حد أن أحد رؤساء الوزارات )الرئيس في 
ذلك الوقت( لم يجرؤ على العودة إلى بيته بعد سهرة قضاها عند رئيس وزراء سابق إال بعد االتصال بالكفاح 
المسلح الذي أوصله إلى بيته، بعد أن اشترط أن تسير سيارة رئيس الوزراء من دون العلم المخصص له، لم 
تكن الصورة لبعض التنظيمات الفلسطينية في األردن نقية، بل عكست سلوكا لم يرض عنه العقالء وقد اعترف 
بعض قادة المنظمات بأنها لم تكن صورة إيجابية يقول هيثم كيالني: " إن أخطاء المقاومة كثيرة، يعرفها كل من 
عاش التجربة بكل وقائعها المتشابكة، وهي في الحقيقة أكثر مما يتصوره أولئك الذين تابعوا مسيرة المقاومة عن 
طريق تصيد األخبار وقراءة تقارير االستخبارات" لقد احتضن النظام الهاشمي والجيش األردني، الطليعة الفدائية 
واستقبلها بالترحاب، والمسؤولون في المقاومة الفلسطينية يعرفون أكثر من غيرهم مدى الدعم والتأييد والمحبة 
التي تلقوها من الشعب األردني وجيشه العربي، ويقول خليل هندي في هذا الصدد :" لقد كانت الجماهير األردنية 
في المراحل األولى من العمل الفدائي متعاطفة معه، أما في أيلول فقد وقفت الجماهير األردنية بشكل عام إلى 
جانب النظام وحملت السالح ضد المقاومة، وبين هذين الموقفين مسافة تتحمل المقاومة جزءا من مسؤولية دفع 

الجماهير األردنية باتجاه قطعها.
      لقد شكل انضمام المرتزقة وعشاق السطوة والسلطة ومحبي الظهور ضربة قاصمة إلى المقاومة الفلسطينية 
ألنهم اتخذوا من هذا االنضمام وسيلة لتحقيق طموحاتهم الشخصية، وقد جاء في تقرير )لفتح( إن نمو المقاومة 
في المدن سّهل على العناصر االنتهازية والمرتزقة أن تنخرط في صفوفها وتتسرب إلى بعض مواقع المسؤولية 

فيها " ولذلك لم يمض وقت طويل حتى ظهرت نتائج هذا الخليط العجيب من العناصر المشار إليها.
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بداية الصدام

      كان في األردن رأيان حول التنظيمات الفلسطينية ومواقفها وتصرفاتها في األردن فقد رأى البعض ضرورة 
االنتهاء من هذا الوضع والقضاء عليها بسرعة وبشدة، بينما كان آخرون يرون ضرورة التريث ومحاولة التوصل 

إلى وفاق سياسي.
      في حزيران عام 1969 عين جاللة المغفور الملك الحسين اللواء الشريف ناصر بن جميل قائدًا عامًا للقوات 
المسلحة واللواء الركن عامر خماش وزيرا للدفاع، واللواء الركن علي الحياري رئيسًا لألركان، وفي أوائل سنة 

1970 ساءت العالقة بين الحكومة األردنية  والتنظيمات الفلسطينية بسبب تصرفاتها غير المقبولة. 
     في 10 شباط 1970 زار جاللة المغفور له الملك الحسين القاهرة واتفق مع الرئيس المصري جمال عبد 
الناصر على الحد من أية تصرفات خاطئة تقوم بها التنظيمات الفلسطينية في األردن دون اللجوء إلى استخدام 
القوة العسكرية ضدهم، وأصدر الفريق محمد رسول الكيالني وزير الداخلية آنذاك أمرًا يحظر حمل السالح على 
فصائل التنظيمات الفلسطينية داخل المدن ويطلب إليهم ضرورة تسجيل السيارات الخاصة بهم الخارجة من عمان 
والعائدة إليها، ولم يرض هذا األمر التنظيمات الفلسطينية واتسعت شقة الخالف، فقام جاللة المغفور له الملك 

الحسين بإعفاء الفريق الكيالني من منصبه محاولة منه لتضييق نطاق الخالف.
      كانت تعقد اتفاقيات إثر كل اشتباك مسلح أو حادث إطالق النار، ولكن بعد ذلك بقليل تصبح االتفاقيات 
حبرًا على ورق، ولم يتقيد أحد بذلك، ولم تستطع منظمة التحرير الفلسطينية )اللجنة المركزية( تنفيذ االتفاقيات 
التي كانت تعقد بين الطرفين األردني والفلسطيني بسبب تعدد القيادات الفلسطينية واختالف أيدلوجياتها وأسلوب 
عملها، وبخاصة الجبهة الشعبية بقيادة جورج حبش والجبهة الديمقراطية بقيادة نايف حواتمه ألنهما كانا يرفضان 
الحلول السلمية، فلذلك لم تدم االتفاقية طويال وبخاصة حينما قبلت الدول العربية بما فيها األردن ومصر مبادرة 

روجرز.
      في 4 تشرين الثاني 1968 وقع صدام مسلح بين منظمة النصر الفدائية وعناصر من الجيش العربي األردني 
في جبل األشرفية وجبل الحسين في عمان، مما أدى إلى سقوط ضحايا من الطرفين. ونذكر هنا مرة أخرى أنه 
في صيف عام 1970)9 حزيران 1970 وفي منطقة صويلح(، أطلق الفدائيون النار على موكب جاللة المغفور 
له الملك الحسين، كما أطلقوا النار على مكتب االستخبارات العسكرية للقوات المسلحة األردنية، مما أدى إلى 

وقوع اشتباكات مسلحة بين قوات الجيش وفصائل هذه التنظيمات. 
     كان جاللة الملك الحسين طيب هللا ثراه يتعامل معهم بمنتهى الحكمة والصبر وفي محاولة إلرضائهم

استغنى عن عدد من كبار مستشاريه وهم الشريف ناصر بن جميل القائد العام للقوات المسلحة والشريف زيد 
بن شاكر)األمير فيما بعد( مساعد رئيس هيئة األركان للعمليات باإلضافة لرئيس الوزراء وصفي التل، حيث 
تم تعيين عبد المنعم الرفاعي رئيسا للوزراء، بعد اعتذار عبدالوهاب المجالي عن قبول تشكيل الحكومة وعين 
اللواء الركن مشهور حديثة الجازي رئيسًا ألركان القوات المسلحة األردنية/الجيش العربي وهم من الشخصيات 
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المقبولة لدى التنظيمات الفلسطينية، وفي الحقيقة أن هذه اإلجراءات ضايقت القادة ورجال القوات المسلحة إال أن 
جاللة المغفور له الملك الحسين كان ينصح بضبط النفس والتحلي بالصبر.

    في أوائل شهر أيلول عام 1970م، قامت الجبهة الشعبية بخطف ثالث طائرات إحداهما سويسرية واألخرى 
أمريكية والثالثة بريطانية، وتم إجبار الطائرات على الهبوط في )قيعان خنا( وهي منطقة صحراوية في شرق 

الزرقاء وقام الخاطفون بإنزال الركاب وتدمير الطائرات الثالث. 
      في 5 أيلول 1970م رفض جاللة المغفور له الملك الحسين اتفاقية جديدة بين رئيس الوزراء عبد المنعم 
الرفاعي وياسر عرفات واستقال رئيس الوزراء،وعقد جاللته اجتماعًا مع كبار مستشاريه، وتقرر اتخاذ عمل 
عسكري حاسم ضد  التنظيمات الفلسطينية، وشكلت حكومة عسكرية من الضباط برئاسة العميد الركن محمد 
داود وتمت إحالة الفريق مشهور حديثة إلى التقاعد، وتم تعيين المشير حابس المجالي قائدًا عامًا للقوات المسلحة 
وحاكمًا عسكريًا، ووجه جاللة المغفور الملك الحسين خطابًا قال فيه أنه قرر استعادة القانون والنظام، وقد اعتبرت 
التنظيمات الفلسطينية خطاب الملك إعالنًا للحرب عليها فدعت إلى إضراب عام وبدأت الصدامات المسلحة بين 
القوات المسلحة األردنية-الجيش العربي وفصائل التنظيمات الفلسطينية صباح يوم 17 أيلول 1970م، لقد وضعت 
المنظمات خططها لحكم األردن، وقامت بتقسيم المملكة إلى قطاعات، وكل قطاع له مسؤول، وملحق به كافة 

الخدمات الفنية واإلدارية والصحية وغير ذلك. 
      هدفت خطة القيادة العامة للقوات المسلحة إلى إخراج كافة فصائل التنظيمات الفلسطينية من المدن وبخاصة 
العاصمة عمان خالل 48 ساعة، وكانت فصائل التنظيمات متحصنة في المدن واألبنية داخل عمان، مما أضطر 
القوات المسلحة األردنية/الجيش العربي إلى القتال داخل المناطق المبنية، وتمكنت من السيطرة على الوضع 

وتحقيق الهدف وتم إخراج جميع الفصائل من عمان مع بقاء عناصر قليلة كانت داخل األبنية .
في  المنظمات  لمساعدة  قوات  بإرسال  قامت  قد  السورية  العربية  الجمهورية  أن  له  يؤسف  ومما        
المسلحة  القوات  لمنع  1970م  أيلول   18 يوم  من  اعتبارًا  الشمال  من  المملكة  بغزو  قامت  حيث  األردن 
التي كانت تحكم السيطرة  المناطق  الفلسطينية من  التنظيمات  األردنية - الجيش العربي من استكمال إخراج 
الجو(  سالح  اإلسناد)باستثناء  أسلحة  بكافة  المسندة  والمدرعة  اآللية  قواته  واجتازت  األردن  شمال  في  عليها 
1970م أيلول   20 يوم  األردنية  الحدود  عبرا  مدرعان  لواءان   ( كاآلتي:  تأليفها  وكان  األردنية   الحدود 

وتم تعزيز هذه القوة في اليوم الثاني حتى وصل حجمها إلى فرقة مدرعة(.
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تصدت وحدات من اللواء المدرع /40  األردني للقوة السورية الغازية وحدثت اشتباكات قريبة ومباشرة مدرعة 
واضطرت القوات المسلحة األردنية-الجيش العربي إلى استخدام طائرات سالح الجو الملكي لوقف توغل القوات 
السورية التي تمكنت من احتالل العديد من المناطق األردنية، وبالفعل تمكنت القوات المسلحة األردنية من صد 
الهجوم وإيقاف التوغل السوري في األراضي األردنية، فبدأت القوات السورية بالتقهقر والتراجع بعد أن تكبدت 
العمليات يوم  إنهاء هذه  القوات المسلحة األردنية من   خسائر كبيرة في األرواح واآلليات والدبابات وتمكنت 
23 أيلول 1970م بخروج آخر القوات السورية إلى خارج الحدود األردنية،)*( )والتي نأسف لوقوعها، ألن 
الوحدات العسكرية من اللواء المدرع /40 التي اشتبكت معهم في مثلث الرمثا واألكيدر وغيرها من المناطق 
األردنية المتاخمة للحدود السورية هي ذاتها التي كانت تصد الهجمات اإلسرائيلية عن أرض الجوالن العربية في 
حرب تشرين 1973م على أرض سوريا الشقيقة وقد استشهد من رجال الجيش العربي )23( ثالثة وعشرون 

شهيدًا دفاعًا عن ارض الجوالن(.  
     تكون رأي واتجاه عام دولي مضاد لدخول القوات السورية األراضي األردنية وهددت الواليات المتحدة 
بالتدخل العسكري إذا لم ينسحب السوريون، وصلت بعثة وساطة عربية برئاسة الرئيس السوداني جعفر النميري 
وعقد مؤتمر قمة عربي حضره القادة العرب ومنهم جاللة الملك الحسين طيب هللا ثراه كما حضره من التنظيمات 
الفلسطينية ياسر عرفات، وانتهى المؤتمر بتوقيع اتفاقية القاهرة التي وقعها جميع الرؤساء العرب، وتم توقيع 
االتفاقية المشار إليها أعاله في 27 أيلول 1970م ومن أهم بنودها انتقال التنظيمات الفلسطينية إلى قواعد أمامية 
في مواجهة العدو اإلسرائيلي، وتوفير الدعم الكامل لحركة المقاومة الفلسطينية لتنفيذ واجبها في تحرير فلسطين.

الجبهة  لمعارضة  نظرًا  االتفاقية  ببنود  التقيد  من  )فتح(  الفلسطيني  الوطني  التحرير  حركة  تتمكن  لم     
الشعبية والجبهة الديمقراطية لالتفاقية، واستمرت أعمال الفوضى والعنف من قبل هذه التنظيمات إلى أن تم 
إخراج جميع التنظيمات الفلسطينية بالقوة ونهائيًا من عمان واربد في نيسان 1971م، وتمركزوا في منطقة 
عجلون وجرش، وفي تموز عام 1971م ثم إخراجهم من األردن بكاملها، لقد أساءت التنظيمات الفلسطينية 
 بشكل عام التقدير وبخاصة في فهم نفسية الجيش العربي األردني، وتناست المساعدة التي قدمها الجيش لها

وخرجت نهائيا من الساحة األردنية.
انعكاسات األحداث على األردن

      أثرت هذه األحداث المؤسفة بشكل سلبي على الواقع الحياتي بكل أبعاده في األردن في تلك الفترة، فألقت 
بظاللها المعتمة على جميع جوانب الحياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية وغير ذلك، بحيث يمكن القول بأنه 

ليس هناك بيت أو عائلة في األردن إال ونالها أذًى من هذه األحداث، ويمكن إجمال هذه اآلثار بما يأتي:
عزل  منها  شتى  مظاهر  أخذ  عربي  سياسي  تضييق  األردن  على  فرض  األحداث  لهذه  نتيجة   : سياسيًا 
 األردن وإغالق الحدود مع األردن، وقطع العالقات الدبلوماسية معه بهدف تصديع الجبهة الداخلية األردنية

العربية  الشعوب  لدى  قناعات  الفلسطينية، خلق  التنظيمات  لمطالب  للرضوخ  السياسي  نظامه  والضغط على 
)*( ساندت القوات الغازية لشمال االردن مجموعات الخارجين عن القانون والذين سيطروا على منطقة الشمال وقاموا بتعيين محافظ الربد من المتعاونين معهم .
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أمام تحرير فلسطين بأنه يقف حائاًل  إلى وصف األردن  الفلسطينية، وباإلضافة  التنظيمات   بأن األردن ضد 
وترتب على هذه األحداث اغتيال المرحوم وصفي التل رئيس الوزراء في تلك الفترة بعد حوالي الشهرين من 
األحداث الرئيسة، وذلك في القاهرة في 28 تشرين ثاني1970، حيث كان في مهمة رسمية لحضور مؤتمر 

لوزراء الدفاع العرب في القاهرة .
اقتصاديًا : تم حجب المعونات العربية عن األردن، بحيث تم حجب ما قيمته )140( مليون ليرة لبنانية كانت 
تدفعها الكويت، و)8( ثماني ماليين ليرة لبنانية كانت تدفعها ليبيا، والدولة العربية الوحيدة التي لم تقطع المعونات 
في تلك الفترة هي المملكة العربية السعودية التي استمرت في تقديم المعونة المخصصة من قبلها لألردن وقيمتها 
)45( مليون ليرة لبنانية، األمر الذي وضع األردن في أزمة اقتصادية خانقة دفعته إلى االستعانة بالمعونات غير 

العربية.
اجتماعيًا : خلقت األحداث فجوة اجتماعية ممزوجة باألسى والحزن والكراهية بين أبناء األسرة الواحدة في األردن 
من أردنيين وفلسطينيين كانوا يتقاسمون لقمة العيش منذ عقود، ومتكاتفين ومتآزرين في سبيل تحرير األرض 
والمقدسات في فلسطين المحتلة، حيث كرست بعض التصرفات من قبل بعض أفراد هذه التنظيمات روح الكراهية 
التي وصلت إلى حد الحقد في بعض األحيان، وبخاصة حينما تفقد عائلة ابنًا أو أحد أفرادها في مشهد مريع أمام 
الجميع، وهذا أضر بمصالح األردنيين والفلسطينيين على حد سواء وهم أبناء شعب واحد في األردن، إلى أن 
أمكن التغلب على هذا الجرح االجتماعي بعد فترة من الزمن، وبعد أن تفهم الطرفان األوضاع، وجميع الظروف 
المحيطة، وما كان دفن هذا الجرح ليكون لوال جهود خاصة من جاللة المغفور له الملك الحسين بن طالل طيب 

هللا ثراه، الذي بذل قصارى ما عنده للتأليف بين القلوب والجمع بين وجهات النظر المختلفة.
أذهان  في  غير صحيحة  قناعات  خلقت  بحيث  األحداث  واألجنبية  العربية  اإلعالم  وسائل  ضخمت   : إعالميًا 
المجتمعات العربية وربما غير العربية أيضًا، مما جعل العرب الرسميين وغير الرسميين يتخذون مواقف شتى 
من األردن ونظامه السياسي، حتى أن األمر وصل إلى تعرض الكثير من األردنيين في الدول العربية الشقيقة 

وفي الخارج إلى مضايقات متنوعة.
الجيش العربي االردني في حرب تشرين 73 في جبهة الجوالن 

      ما أن اندلعت الحرب في يوم 6 تشرين األول عام 1973م بين مصر وسوريا من جهة وإسرائيل من جهة 
أخرى، حتى قام األردن بوضع قواته تحت درجة االستعداد القصوى )اإلنذار الفوري( اعتبارًا من الساعة 14:20 
من ذلك اليوم، وصدرت األوامر لجميع الوحدات والتشكيالت بأخذ مواقعها حسب خطة الدفاع المقررة، وكان 
على القوات األردنية أن تؤمن الحماية ضد أي اختراق للقوات اإلسرائيلية للجبهة األردنية وااللتفاف على القوات 
السورية من الخلف، كما كان عليها االستعداد للتحرك إلى األراضي السورية أو التعرض غرب النهر الستعادة 
األراضي المحتلة في حال استعادة الجوالن وسيناء من قبل القوات السورية والمصرية وأدت اإلجراءات هذه إلى 
مشاغلة قوات العدو اإلسرائيلي، فالجبهة األردنية من أخطر الجبهات وأقربها إلى العمق اإلسرائيلي هذا األمر 

دفع إسرائيل إلى اإلبقاء على جانب كبير من قواتها تحسبًا لتطور الموقف على الواجهة األردنية.
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      ونظرًا لتدهور الموقف على الواجهة السورية، جاء الطلب السوري بتحريك الجيش باتجاه الجبهة من 
الجنوب، - ورغم عدم إعالم األردن بالحرب قبل وقوعها)*( ، فقد تحرك اللواء المدرع/40 األردني إلى الجبهة 
السورية فأكتمل وصوله يوم 13 تشرين األول عام 1973م، وخاض أول معاركه يوم 16 تشرين األول حيث 
وضع تحت إمرة الفرقة المدرعة/ 3 العراقية،  فعمل إلى جانب األلوية العراقية وأجبر اللواء المدرع الضارب/40 

القوات اإلسرائيلية على التراجع 10 كم.
أيام من بدء المعارك وبعد أن تدهور الوضع على        في مساء يوم 12 تشرين األول1973م وبعد 6 
الجوية  قواتها  من  بـ%75   )10/11( يوم  المعاكس  بهجومها  اإلسرائيلية  القوات  قيام  نتيجة  السورية  الجبهة 
مع  معركتها  في  وزجتها  االحتياط  دعوة  وأكملت  المصرية،  الجبهة  من  القوات  هذه  نقلت  أن  بعد  والبرية 
من  واحد  بتحريك  الحسين  الملك  أمر  الدفاع"،  "وضعية  مشكلة  السورية  القوات  تراجعت  السوري  الجيش 
القتال  وحدات  وأعنف  أشرس  من  وهو  المدرع/40  اللواء  وهو  األردني  الجيش  في  المدرعة  االلوية  خيرة 
المدرعة األردنية يقوده العميد الركن خالد هجهوج المجالي، وبعد الغروب من يوم 12 تشرين األول 1973م 
 تحرك اللواء/40 باتجاه الحدود السورية، كانت منطقة الحشفي محافظة درعا )جنوب سوريا( الشيخ مسكين

نوى، الحارة، نبع الصخر وهي تبعد عن دمشق 100 كيلومتر وتعتبر منطقة سهلية منبسطة تتبع إلى سهل 
إلى  تتعرض  لم  األردنية  القوات  أن  إال  عارية  مكشوفة  بها  المتواجدة  القوات  تكون  وبهذا  المنبسط  حوران 
تسقط  كانت  والتي  القوية،  السوري  الجوي  الدفاع  ومنظومة  أسلحة  بفضل  وذلك  إسرائيلية  جوية  غارة  أي 
الخطط  وضع  بدأ  حتى  أول  تشرين   13 يوم  مساء  اللواء  حشد  اكتمل  ان  ما  مجالها،  تعترض  طائرة  أي 
للقيام  التامة  اللواء  بجاهزية  السورية  القيادة  وأبلغت  القتال  جبهة  على  الراهن  الموقف  وحسب  العسكرية 
القريبة  أرينبه  وخان  الخشب  جباتا  من  احتلتها  التي  المواقع  من  وطردها  اإلسرائيلية  القوات  على  بالهجوم 
جزئيًا الدبابات  حركة  من  تحد  جدًا  وعرة  منطقة  هذه  العمليات  وساحة  سعسع،  إلى  وشرقًا  القنيطرة   من 
 منطقة بركانية سوداء مليئة بالتالل الصخرية الصغيرة والرجوم الحجرية والحجارة الكبيرة المتناثرة بين جنباتها

وتكاد الطرق ان تكون معدومة.
السورية  الجبهة  إلى  وصلت  والتي  العراقية/3  المدرعة  الفرقة  امرة  تحت  المدرع/40  اللواء  ُوِضع       
معاكس  بهجوم  للقيام  التخطيط  وتم  العراقية،  الفرقة  يسار  اللواء40على  وتموضع  بيومين،  وصوله  قبل 
الهجوم  بدأ  حيث  أرينبة(،  وخان  الخشب  وجباتا  عنتر  وتل  )سعسع  قاطع  في  اإلسرائيلية  القوات  على 
العراقية  والمدفعية  األردنية  المدفعية  من  هائل  مدفعي  قصف  بعد  األول1973م،  تشرين   16 يوم  فجر 
العدو مع  للتماس  متلهفون  وضباطه  وجنوده  له  المخصص  القاطع  على  المدرع/40  اللواء  تقدم   والسورية 
 اصطدمت مقدمة اللواء بالعدو حيث دمرت له 4 دبابات و3 عربات جيب يعتقد بأنها عربات تقل ضباط يهود

 و بعدها بدأ العدو بالتراجع سريعا، حينها كانت المدفعية اإلسرائيلية تقصف قواتنا وبشدة بمدفعية هاوزر175ملم 

)*( ذكرت بعض وسائل االعالم أن المغفور له الملك الحسين على علم بخطة مصر للهجوم على اسرائيل وأخبرالعدو حتى بساعة الصفر ، وهذا افتراء واضح ،فاذا كانت سوريا شريكة مصر في الحرب قد 
تفاجأت بموعد الهجوم فكيف كان من الممكن ان تصل المعلومات للحسين رحمه هللا ؟.
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و203ملم ولكن حركتنا وسرعة المناورة جعلت قصف العدو عشوائيا، وكانت مدفعيتنا ترد على مصادر النيران 
المعادية التي كانت من 30 كتيبة مدفعية حشدها العدو على قاطعنا.

      وقال قائد اللواء المدرع/40 بعد انفتاح اللواء: تابعنا التقدم وبعد قليل شاهدنا كتل نارية تتلوى أثناء مسيرها 
 باتجاهنا يمنة ويسرة أعلى وأسفل حتى اصطدمت بدبابتين من دباباتنا مما أدى إلى حرقهما واستشهاد من فيهما

 كان سالحا جديدًا مقاومًا للدبابات،عرفنا فيما بعد بأن أمريكا زودت به إسرائيل واسمه ) التو ()*( وهو ينطلق 
نحونا على الهدف بواسطة سلكين يتحكم به الرامي ويوجهه حيث يريد وأن مداه يصل إلى 4 كيلو متر، بينما 
كان مدى دباباتنا 3 كيلو متر وكان البد من وضع خطة سريعة وآنية فورية من قبل قائد اللواء، والذي كان 
يدير المعركة للقضاء على هذا السالح الرهيب، ثم ما هي اال ثالث دقائق حتى بدأت المدفعية األردنية بقصفها 
المركز والعنيف على كل ما يتحرك للعدو، حيث بدأت المدفعية تصب حممها وغضبها باعتمادها خطة األرض 
المحروقة بحيث ال يفلت متر من قصفها ضمن القاطع المخصص للواء المدرع 40، كان يوم الغضب المدفعي 
األردني على رؤوس األعداء، ثم توقفت المدفعية األردنية بعد 20 دقيقة، وصدر األمر للواء بالتقدم من جديد 
وبدأ العدو يترنح من ضربات اللواء 40، كانت خسائر العدو يومها 20 دبابة و9 قاذفات تو و3 عربات جيب 

وتم طرد العدو ودحره من المواقع التي احتلها بعمق 6 كيلومتر.

)*( سالح التو، المفاجأة التعبوية في حرب 73 والذي أحدث خسائر فادحة في الدبابات ،دقيق االصابة ومداه حوالي 3 كلم ،ويتم توجيهه سلكيا وتتبعه بصريا ويطلق من قاذف ،وهذه هي معنى اسمه 
"TOW،Tube launched، Optical attracked، Wireness guided"
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      وتابع قائد اللواء: جرى اعادة تنظيم لكتائب اللواء المدرع 40 ليلة 17/16تشرين أول 1973م وتم سد 
النقص في العدة والعتاد وفي فجر 19تشرين أول 1973م بدأ الهجوم المعاكس الثاني في نفس القاطع )سعسع 
القنيطرة( وكان هجومًا صاعقًا مستميتًا مشتركًا من القوات السورية والعراقية واألردنية والسعودية وتم دحر العدو 
غربًا لمسافة 4 كيلو متر ضمن قاطع اللواء وكان من المقرر شن هجوم شامل على طول الواجهة يوم 23 تشرين 

أول، وأن يحدد نتيجة الحرب في معركة مصيرية، لكن كان الحل السياسي سباقًا وتوقفت العمليات العسكرية.
      وقدم األردن 23 شهيدا في هذه المعركة وفي مقدمتهم الشهيد النقيب فريد الشيشاني، إلى اصغر شهيد 
اردني الشهيد راجي عبداللطيف المساعفة، "هؤالء رجال صنعتهم الحرب" هذا قول أحد القادة السوريين يتحدث 
عن رجاالت الجيش العربي األردني بعد انبهاره بأدائهم في حرب رمضان في الجوالن، خاصة بعد أن التقطت 
كتيبة االستطالع السورية الضباط اإلسرائيليين يصرخون مخاطبين قادتهم "أنقذونا من اللواء األردني انهم يتقدمون 
باتجاهنا وال يعرفون التراجع ونحن نخلي مواقعنا لهم"، وقد ُسِلَم التسجيل إلى قائد اللواء األردني )40( اللواء 
الركن خالد هجهوج المجالي)*( بعد انتهاء هذه المعركة في الغروب من قبل العماد مصطفى طالس)**( وزير 

الدفاع السوري. 
دور القوات المسلحة األردنية  في سلطنة ُعمان

      واجهت الشقيقة سلطنة عمان حركة تمرد وثورة في جنوب البالد هي حركة شيوعية انفصالية امتدادا 
للحركات الشعبية في اليمن الشمالي ،وتستهدف قلب نظام الحكم، وطلب السلطان قابوس "رحمه هللا " المساعدة 
الثورة غير الشرعية، واستجاب األردن بإرسال قوات خاصة وهندسة وطائرات  العسكرية في مواجهة هذه 

هيلوكبتر السناد قوات السلطان المسلحة في عام 1974م. 
المسالك  القوات األردنية في منطقة جبل ظفار الصعبة  القوات األردنية واجبها حيث رابطت  لقد ادت      
واسهم  اختراقات  اية  ومنع  المنطقة  على  الحفاظ  في  واسهمت  ُعمان،  جنوب  في  استراتيجية  بوابة  وهي 
االرضية العمليات  واسناد  الشيوعية  االوكار  لتدمير  فعالة  جوية  طلعات  بتنفيذ  األردنيون   الطيارون 

إلى  إياهم  حاثا  األردنية  قواتنا  إلى  وتحدث جاللته  ُعمان،  يرافقه سلطان  الحسين  الملك  له  المغفور  وزارها 
الُعمانية، وادت قواتنا  القومي العربي في الحفاظ على سيادة االرض  بذل المزيد من الجهد في أداء واجبهم 
هذه  اثناء  شهداء  ستة  العربي  الجيش  وقدم  1975م،  عام  من  ايلول  شهر  حتى  واستمرت  بنجاح   مهمتها 

العمليات .

)*( خالد هجهوج المجالي "لواء ركن متقاعد" ،ولد في الكرك عام 1928 ،والتحق بالخدمة العسكرية 1947م،وتدرج بالرتب العسكرية ،وله الفضل بتشكيل وحدات عسكرية مختلفة ،وكان قائد القوات األردنية في 
حرب الجوالن 73 ، وعرف عنه بالمهارة العسكرية والبراعة في التخطيط ،توفي يوم 4 تموز 2007م .

)**( العماد مصطفى طالس ولد عام 1932 وتوفي عام 2017 ، كان من قادة حرب تشرين 73 ، كتب عن تاريخ الثورة العربية الكبرى موسوعة تاريخية وثائقية صدرت عن دار النشر التي تحمل اسمه 
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الحرب االيرانية العراقية 1988-1980 
      وقف األردن قيادًة وشعبًا وجيشًا إلى جانب االشقاء في العراق حيث اتخذ األردن موقفا واضحا في هذه 
الحرب انحاز فيه لجانب العراق في أكثر من محفل، وتعددت وسائل التعبير عن الدعم والتأييد للعراق في حربها 
مع إيران، ومن اشكال الدعم فتح باب الجهاد والتطوع للقتال في العراق وقد أطِلق على هذه القوات من المتطوعين 
اسم "قوات اليرموك" باإلضافة إلى الدعم االقتصادي الذي تمثل في إتاحة ميناء العقبة للتجارة العراقية باالستيراد 

والتصدير، وفتح المجال الجوي األردني للطائرات العراقية لنقل اإلمدادات العسكرية.

تطور القوات المسلحة األردنية - الجيش العربي 1999-1973

      شهدت الفترة ما بين عامي )1973-1999م( تطورًا كبيرًا في القوات المسلحة األردنية حيث كانت رؤية 
جاللة الملك الحسين بن طالل رحمه هللا أن هذا الجيش له دوٌر كبير ومحط آمال األمة ويقف على أطول خطوط 
المواجهة مع عدو ال يؤتمن لذلك بدأت هذه المرحلة بقوة وارتكزت تطلعات جاللة الملك الحسين على التطوير 
التدريب  في  نوعية  نقلة  األردنية وإحداث  المسلحة  القوات  والمعدات وزيادة عدد  األسلحة  الشامل من حيث 

واالنفتاح على الجيوش الشقيقة والصديقة. 
المسلحة  للقوات  العملياتية  الفاعلية  وزيادة  المدرع  السالح  تطوير  على  الحسين  الملك  جاللة  وحرص      
السالح  هذا  لعبه  الذي  الدور  في  جليًا  ذلك  وظهر  محتمل  عدوان  أي  صد  على  قادرًا  السالح  هذا  ليكون 
في الجوالن عام 1973م، وتم تشكيل كتيبة الدبابات/15 الملكية وكذلك تحويل كتيبة االميرغازي /18 إلى 
 كتيبة دبابات وإنشاء وحدة استطالع وادي عربة من مالك کتيبة االميرغازي/18، كما تم تحويل لواء الملك 
أ  م60  دبابة  إدخال  تم  العام 1974م  وفي  الملكية،  الرابعة  اآللية  الفرقة  إلى  آلي وضمه  لواء  إلى  طالل/3 
 ومدفع الهاون 81 ملم المحمول  للخدمة في القوات المسلحة األردنية ليضاف لها عام 1975م دبابة الباتون 

م48/ أ1، وكذلك تم تشكيل القوات الخاصة بحجم لواء )–(.
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      لطالما سعى جاللة المغفور له باذن هللا الملك الحسين رحمه هللا أن يكون األردن من الدول الرائدة في 
الطبية  الخدمة  توفير  على  قدرته  ومدى  القطاع  هذا  بأهمية  تنصب  رؤية جاللته  كانت  الطبي حيث  المجال 
شهدت  إذ  الحديثة،  الطبية  األجهزة  وإدخال  المؤهلة  الطبية  الكوادر  توفير  على  العمل  خالل  من  المميزة 
الخدمات الطبية الملكية تطورًا كبيرًا في عهد جاللة المغفور له الملك الحسين لما لها من أهمية في الحفاظ 
على صحة منتسبي القوات المسلحة وذويهم، كما تقدم خدماتها الطبية للسكان المدنيين والمرضى من الدول 
المنتشرة  الطبية  المراكز  العديد من  افتتاح  تم  لكل فرقة، كما  كتيبة  بمعدل  الشقيقة، وتم تشكيل كتائب طبية 
المحافظات وفي مقدمتها  المتخصصة في  العسكرية  المستشفيات  بناء  إلى  المملكة باإلضافة  أنحاء  في جميع 
مدينة الحسين الطبية والتي افتتحها جاللة المغفور له باذن هللا الملك الحسين رحمه هللا عام 1973م وتعتبر 
وتبادل  باتفاقيات  الملكية حديثًا  الطبية  الخدمات  المنطقة وترتبط  في  العلمية  الطبية  الصروح  أبرز  اليوم من 
الحديثة االتصال  ومعدات  التقنيات  استغالل  خالل  من  العمليات  وإجراء  الندوات  في  والمشاركة   خبرات 

 كان هاجس القيادة العامة ضرورة توفير سبل الراحة للجندي األردني حيث صدرت األوامر بتشكيل وحدة نقل 
األفراد والعائالت وسرية النقليات/12 وقيادة مجموعة النقليات المركزية، كما وعملت القيادة العامة على توفير 
المنظومة الغذائية داخل القوات المسلحة من خالل توفير األطعمة بشكل صحي وغذائي مدروس حيث تم إنشاء 
كتيبة التموين والنقل/3 ومجموعات مستودعات التموين الرئيسية لتوفير اإلحتياط الالزم للقوات المسلحة في فترة 

الحرب والسلم.
المؤسسة  بإنشاء مديرية  المسلحة صدرت األوامر  القوات  للتحديث اإلداري واالهتمام بمرتبات      وإكمااًل 
اإلستهالكية العسكرية لتوفير جميع السلع وبأسعار معقولة ومقبولة لدى األردنيين وتوفير احتياط من السلع لفترة 

زمنية معينة والجاهزية لتوفيرها في حالة حدوث أي عارض ال قدر هللا.
       لقد كان للمرأة األردنية في عهد جاللة المغفور له الملك الحسين دورها المميز في القوات المسلحة، وقد بدأت 
المرأة األردنية العمل في الجيش العربي منذ عام 1950م بأعداد قليلة، وفي عهد جاللته تأسست كلية األميرة منى 
للتمريض عام 1962م، ومع تطور القوات المسلحة وتحديث وحداتها فقد أتيح المجال إلستيعاب الفتاه األردنية في 
سلك القوات المسلحة أيمانًا منه بدور المرأة في بناء وتطور المجتمع في جميع  مجاالته حيث عملت الفتاه األردنية 
في القوات المسلحة في مجاالت رئيسية متعددة أثبتت خاللها مقدرة وكفاءة خاصة في الخدمات الطبية، والتربية 
والتعليم في مدارس القوات المسلحة، وفي مجال الهندسة المدنية والمعمارية، وفي مجال الحاسوب والشؤون 

اإلدارية والطباعة والبرمجة وإدخال المعلومات واإلعالم العسكري ومجاالت اخرى.
      واستكمااًل للنهوض والتقدم والتطوير في القوات المسلحة األردنية ومواكبة التطورات العسكرية تم تشكيل 
كتيبة اإلستطالع الالسلكي وكتيبة الصيانة/2 وكتيبة الصيانة/3 وصدور اإلرادة الملكية السامية بتسمية مركز 

تدريب الدروع بإسم مدرسة الدروع الملكية.
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        منح جاللة الحسين رحمه هللا اهتمامه الكبير لتطوير سالح خفر السواحل وذلك بتعزيز قدرات هذا السالح 
عن طريق تجهيزه بالزوارق الحربية المتوسطة والخفيفة ومعدات الغطس والغوص وتمكنت هذه القوات من 
مسايرة التطوير فدربت طواقمها على أعمال الغطس،  وخرجت أعدادا كبيرة من رجال الضفادع البشرية حيث 
تم في عام 1974 ادخال أربعة زوارق متوسطة )38( قدم أمريكية الصنع نوع ) بييرترم( وأعيد تنظيم الوحدة 

في كافة فروعها وخاصة قسم الضفادع البشرية والغطاسين. 
      خطت القوات المسلحة خطوات مهمة وضرورية للنهوض بمستوى القوات المسلحة ففي عام 1975م كان 
هناك عدة قرارات تشمل تشكيل  قيادة المنطقة العسكرية الجنوبية، كما تم إنشاء مدرسة اإلستخبارات العسكرية 
واستحداث مكتب المفتش العام للتأكد من جاهزية القوات المسلحة في كافة األوقات والظروف وفي نهاية 1975م 
تم تأسيس المركز الجغرافي الملكي وحيث كانت مديرية المساحة العسكرية نواة له وتم أيضًا تأسيس  جناح تدريب 
الذخيره العسكرية ومجموعات النقل العسكري كما وتم تشكيل مركز الحاسب اإللكتروني في 30 آب 1975م 
كما وتم تشكيل مديرية التجنيد والتعبئة العامة ومدرسة الصيانة والسواقة مع جناح الصيانة والمختبر الصناعي 

عام 1976م، وتم تعديل مسمى مديرية القائد العام لتصبح ديوان القيادة العامة.
قرار إعادة التنظيم لإلستمرار بتطوير القوات المسلحة األردنية عام 1977م

      وضعت العديد من  الخطط والدراسات لجعل القوات المسلحة جيشًا مدرعًا ميكانيكيًا وذلك لمواكبة التطور 
المتسارع في المنطقة، وقد وضعت هذه الخطط موضع التنفيذ في 1 شباط عام 1977م بحيث اصبح تنظيم 
القوات المسلحة بعد قرار إعادة التنظيم الفرقة اآللية/4 الملكية وذلك بعد إعادة هيكلة فرقة المشاة/1 ودمجها 
مع قيادة الفرقة اآللية/4، وإعادة تسمية  الفرقة/2 بإسم فرقة المشاة اآللية/12باإلضافة الى الفرقة المدرعة/3 
الملكية والفرقة المدرعة/5 الملكية ويتالف التشكيل لكل منهما من لواءي دروع ولواء مشاة آلي مع أسلحة اإلسناد 

والخدمات باإلضافة إلى المنطقة العسكرية الجنوبية ولواء الحسين بن علي والقوات الخاصة.
      كما وشهدت وحدات المشاة تحديثًا ملموسًا شمل األسلحة المستخدمة لقوات المشاة وتجهيزاتها من حيث 
النوعية والوزن ومالئمة الظروف إضافة لتطوير وسائل التعليم والتدريب واستخدام الميادين التعبوية واإللكترونية 
لرفع مستوى كفاءة األفراد القتالية باإلضافة إلى استعمال المعدات الليزرية في التدريب والتأهيل، كذلك تم إنشاء 
صرح الشهيد/عمان تخليدًا لذكرى شهداء القوات المسلحة – الجيش العربي، وفي عام 1977م تم تأسيس جناح 
العلوم الشرعية في مدرسة ضباط الصف الملكية لعقد دورات متخصصة ألئمة القوات المسلحة وكذلك البدء 
بقبول مرشحين ذكور ولمدة ثالث سنوات متتالية إضافة إلى قبول مرشحات من اإلمارات العربية المتحدة في 

كلية األميرة منى للتمريض والمهن الطبية المساندة. 
      وفي عامي 1978م و 1979م، تم تشكيل العديد من الوحدات الجديدة والمستحدثة حيث شملت وحدة دفاع 
وأمن القيادة العامة، مكتب اإلرتباط والعالقات العامة، هيئة االتصاالت الخاصة، كتيبة المدفعية/2 من مالك 

مدفعية الفرقة /3 الملكية، كتيبة المدفعية الثقيلة/24.
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المقاتلة  الوحدات  لمساندة  اإلدارية  والوحدات  والخدمات  االسناد  وحدات  من  العديد  إنشاء  تم  كذلك     
العسكرية  المخابز  مجموعة  إلى  باإلضافة  المركزي  الزيوت  مستودع  إنشاء  تم  حيث  بمتطلباتها  وتزويدها 
القيادة والسيطرة واالتصاالت  ومشغل المنطقة العسكرية الجنوبية ومصنع تلبيس اإلطارات وقيادة مجموعة 
اإلمداد  مديرية  عن  العسكرية  المطابع  ارتباط  فك  تم  كما  الملكية  االتصاالت/2  كتيبة  وقيادة  العامة  للقيادة 
الملكية العسكرية  المطابع  مديرية  عليها  أطلق  حيث  لإلدارة  األركان  رئيس  بمساعد  وارتبطت   والتجهيز 

كما شهد عام 1979م تشكيل مدرسة القوات الخاصة وإصدار موازنة مشاغل األمير فيصل الرئيسية وإنشاء 
مستشفى األميرة هيا بنت الحسين وفصل قسم الثقافة عن مديرية التوجيه المعنوي وإلحاقه بمديرية التدريب 

العسكري.
      واستكمااًل لتطوير القوات المسلحة وفي عام 1980م تم إنشاء مديرية سالح الدروع وكتيبة الشهيد عبد 
الحميد شرف/41 وكتيبة المدفعية/24 الثقيلة ومجموعة حراسات التموين ويضاف إلى ذلك إنشاء جامعة مؤته 
كأول جامعة عسكرية تخرج ضباط برتبة مالزم مع منح درجة البكالوريوس في عدة تخصصات جامعية وكما 
أطلق إسم مدرسة الملك عبد هللا بن الحسين للمشاة على مدرسة المشاة وتم تشكيل جناح تدريب الشرطة العسكرية 

الملكية فيها.
      وبفضل جهود جاللة المغفور له باذن هللا الملك الحسين وفي عام 1981م تم تزويد القوات المسلحة بشبكة من 
صواريخ هوك، وتم إنشاء مجموعة اإلستطالع الملكي ومديرية الدفاع الجوي الميداني الملكي وقيادة مجموعات 
النقل اإلداري وإنشاء مستشفى األمير علي بن الحسين في محافظة الكرك وتزويده باحدث األجهزة وكادر طبي 

مميز، كما تم تشكيل مديرية التربية والتعليم والثقافة العسكرية وإنشاء مدرسة الدفاع الجوي/ سالح الجو.
      وفي عام 1982م تم تشكيل كتيبة المشاة/42 وكتيبة الدفاع الجوي الميداني/51 وتم تشكيل الجيش الشعبي 
ويضم خمس مناطق عسكرية، وفي عام 1983م تم تشكيل مجموعة من الكتائب والسرايا العسكرية حيث تم 
تشكيل كتيبة الدفاع الجوي الميداني/54 وكتيبة الهندسة المدرعة/7 الملكية وكتيبة حراسات الذخيرة العسكرية 
كلية  بإسم  الحرب  كلية  تسمية  تقرر  كما  الملكي  والنقل  التموين  ومشغل  اإللكترونية  المعدات  مشغل  وإنشاء 
الحرب الملكية باإلضافة كذلك تم إدخال دبابة خالد بن الوليد ودبابة طارق بن زياد المعدلة على يد مهندسين 
 أردنيين ودبابة م60/أ3 الى الوحدات المدرعة واستحداث سرية مقاومة الدروع لكل من لواء األمير زيد واللواء

المدرع /99.
كما شهدت الفترة ما بين 1980م – 1983م العديد من التطويرات والتحديثات على القوة البحرية والزوارق 
الملكية وأضيفت )4 زوارق مسلحة ثقيلة، 4 زوارق اقتحام بطول 17 قدم وستة زوارق لنقل الضفادع البشرية( 
وفي عام 1991م تم استالم 3 زوارق مسلحة ثقيلة باحتفال رسمي بحضور جاللة المغفور له باذن هللا الملك 
الحسين بن طالل وتم تعديل تسمية خفر السواحل الملكي لتصبح القوة البحرية الملكية كما زودت بزوارق حربية 
جديدة مجهزة باألسلحة والمعدات الحديثة لحماية الشواطئ األردنية وتأمين الحماية والمساعدة الكبيرة للسفن التي 

ترسو في ميناء العقبة لتنشيط الحركة التجارية التي ترفد االقتصاد الوطني.
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      وفي العام 1985م تم البدء بتشكيل الوية الدفاع الجوي الميداني الملكي وبمعدل لواء لكل فرقة وارتباط 
هذه االلوية بمديرية الدفاع الجوي الميداني الملكي حيث تم استحداث كتيبة الدفاع الجوي الميداني /61 الملكية 
باإلضافة إلى استحداث لواء الدفاع الجوي الميداني /12 الملكي ولواء الدفاع الجوي الميداني /4 الملكي وكتيبة 
الدفاع الجوي الميداني/64 الملكية كما تم استحداث مديرية الحرب اإللكترونية  وقيادة كتيبة االتصاالت/7 الملكية 
وتشكيل مشاغل الحسين الرئيسية ومشاغل المعدات اإللكترونية كما تم تعديل موازنة القوة البحرية وزيادة مرتباتها 

وإضافة الزوارق الثقيلة وإدخال المعدات الليزرية في تدريب القوات المسلحة.
      شهد العام 1986م تطويرًا على منظومة الدفاع الجوي حيث تم رفدها بأسلحة جديدة وتم تشكيل مديرية 
المشتريات وكتيبة اإلستطالع الميداني والمدفعية الخاصة /3 وكتيبة الدفاع الجوي /52 الملكية وكتيبة الدفاع 
الجوي/73 الملكية وكتيبة الدفاع الجوي/74 الملكية كما انتقلت كلية القيادة واألركان الملكية إلى مبناها الجديد في 
منطقة حسبان، واعتبرت واحدة من كليات جامعة مؤتة بموجب النظام رقم )70( لعام 1986م لمنح خريجي هذه 
الكلية البكالوريوس في العلوم العسكرية من جامعة مؤتة، وفي عام 1986م تم افتتاح مبنى كلية الحرب الملكية 

األردنية، وانضمت إلى الجناح العسكري/ جامعة مؤتة لتمنح درجة الماجستير في العلوم العسكرية .
      وفي عام 1988م كان اإلهتمام منصبًا على أسلحة اإلسناد والخدمات حيث تم تشكيل كتائب الدفاع الجوي 
كتيبة الدفاع الجوي الميداني/81 الملكية وكتيبة الدفاع الجوي الميداني/84 الملكية وتم نقل قيادة القوة البحرية 
الملكية من موقعها القديم داخل مدينة العقبة إلى ميناء الشريف في خليج العقبة كما تم إنشاء كتيبة الحرب 
اإللكترونية التعبوية وصيانة الفرقة المدرعة/3 الملكية ومستشفى الملكة علياء العسكري والسرية الطبية الجنوبية 
العسكرية كما تم دمج المستشفى الميداني/3 مع المستشفى الميداني/4 المتحركين تحت إسم المستشفى الميداني 

المتحرك وإنشاء قيادة الحرس الملكي الخاص.
      وما بين عامي 1990و1991م تم استحداث مدرسة الدفاع الجوي الميداني الملكي وجناح تدريب الحرب 
اإللكترونية ومستودعات الحرب اإللكترونية وتم تحويل جناح العلوم الشرعية إلى كلية مجتمع متوسطة باسم كلية 
األمير الحسن للعلوم اإلسالمية وتم في عام 1991م استحداث موازنة للتموين والنقل الملكي كما تم إنشاء مدرسة 
التموين والنقل الملكي لرفد القوات المسلحة بالمهنيين واستحداث مجموعات ناقالت الدبابات لنقل القطاعات إلى 
مسرح العمليات وتم أيضًا إعادة تشكيل مجموعات النقل العام وحل مجموعة حراسات مجموعة التموين وتشكيل 
مجموعة التموين والنقل الملكي، وفي عام 1992م، تم جحفلة الوية الدفاع الجوي الميداني الملكي مع التشكيالت 
الرئيسية في القوات المسلحة االردنية واستبدلت تسميتها ليحمل كل لواء اسم التشكيل الذي ارتبط عضويا معه 

وأعيد تنظيمها لتصبح ثالثية التنظيم بدال من التنظيم الرباعي ) ثالثة كتائب بدل من اربع كتائب(.

124



املوسوعة التارخيية للقوات املسلحة االردنية  - اجليش العربي             

      كما تم تأسيس مستشفى األمير زيد بن الحسين العسكري وتحويل مدرسة الخدمات الطبية إلى كلية 
جامعية متوسطة باسم كلية الخدمات الطبية الملكية للمهن الطبية المساندة حيث تمنح درجة الدبلوم في عدد 
كتائب مشاة وكتيبة  ليضم ثالث  الحسين  بن  األمير زيد  لواء  تشكيل  تم  التخصصات وفي عام 1993م  من 
العسكرية  الشرطة  نواة  تشكيل  تم  1994م  عام  وفي  الجنوبية  العسكرية  للمنطقة  وتتبع  الجنوب  استطالع 
الحاسوب استخدام  على  المسلحة  القوات  مرتبات  وتأهيل  لتهيئة  الحاسوب  تدريب  معهد  إنشاء  تم   النسائية، 

تدريب  معهد  وتأسيس  العسكرية  المرأة  شؤون  إدارة  تأسيس  العام  هذا  شهد  حيث  1995م  للعام  وصوال 
الشهداء سيد  المطلب  عبد  بن  حمزة  لواء  إلى  الخاص  الملكي  الحرس  تحويل  تم  كما  المعلومات   تكنولوجيا 

كما تم دمج مدرستي المستجدين الملكية وضباط الصف الملكية بمدرسة واحدة سميت بمدرسة الملك طالل 
العسكرية وكذلك دمج مدرسة الدفاع الجوي /سالح الجو الملكي ومدرسة الدفاع الجوي الميداني بمدرسة واحدة 

سميت مدرسة الدفاع الجوي الملكي. 
      وفي العام 1996م، تم دمج كلية القيادة واألركان الجوية مع كلية القيادة واألركان الملكية، كما تم إنشاء معهد 
حفظ السالم )الذي سمي فيما بعد في العام 2002 م بمعهد تدريب عمليات السالم( وفي عام 1998م، تم تأسيس 
صوت النهضة إذاعة القوات المسلحة األردنية - الجيش العربي  وفي عام 1999م تم إلغاء قيادة القوات الخاصة 
الملكية ودمجها مع قيادة العمليات الخاصة واستحداث قيادة لواء الملك عبدهللا الثاني ابن الحسين المظليين/37 بداًل 

من مجموعة المظليين واستحداث قيادة لواء القوات الخاصة الملكي بداًل من قيادة المجموعة الخاصة.

 إذاعة القوات المسلحة األردنية - الجيش العربي
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الهيكل التنظيمي  للجيش العربي )1992م(
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الهيكل التنظيمي  للجيش العربي )1999م(
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الفصل السابع
 عهد جاللة الملك عبداهلل الثاني ابن الحسين 

القائد االعلى للقوات المسلحة االردنية - الجيش العربي األردني من عام 1999م

       جاللة الملك عبدهللا الثاني :"الجندي في جيش العروبة واالسالم" هذه العبارة من خطاب جاللة الملك الحسين 
طيب هللا ثراه يوم 4 شباط 1962م مبشرًا األردنيين بمولد جاللته وفي يوم ميالد جاللته صدرت اإلرادة الملكية 
السامية بتسمية سموه )سمو األمير عبدهللا( وليًا للعهد وفقًا للدستور، وقد جاء نص اإلرادة الملكية السامية بتوقيع 
رئيس الوزراء آنذاك وصفي التل ووزير الداخلية كمال الدجاني جاء نص اإلرادة السامية كاآلتي: "نحن الحسين 
األول ملك المملكة األردنية الهاشمية، لما كانت الفقرة )أ( من المادة 28 من الدستور تنص على أن تنتقل والية 
الملك من صاحب العرش إلى أكبر أبنائه سنًا فقد أصدرنا إرادتنا الملكية هذه بأن ُيلقب أكبر أبنائنا صاحب السمو 
الملكي األمير عبدهللا بلقب ولي العهد، وأن يمنح سموه الملكي حق إستعمال هذا اللقب السامي وأن يتمتع بجميع 

المزايا المتعلقة به". 
       بعد الوالدة المباركة يهل شهر رمضان المبارك في الرابع من شباط، يلقي جاللة الملك الحسين طيب هللا 
ثراه خطابًا لالمة مباركًا بحلول الشهر الفضيل، ومهنئًا أيضًا بقدوم ولي العهد األمير عبدهللا، وقال جاللته يرحمه 
هللا في خطابه: "تحية الشوق والمحبة والوفاء أزجيها إلى كل واحد منكم وأنا أتأهب معكم للقاء الخير والبركة 

في رمضان بعد أن أضاء نفوسنا جميعًا مولد إبنكم الحبيب عبدهللا ".
      وكان خطاب جاللته شاماًل يدعو فيه إلى العمل والبناء واالستعداد لمسيرة التقدم والنهضة وقد تحدث جاللته 
شاكرًا فضل هللا ومنته معبرًا عن سعادته وعن أمله الكبير في ولي العهد اآلمين فيقول جاللته طيب هللا ثراه في 
خطابه في الرابع من شباط 1962م:" لقد كان من الباري جّل وعال، ومن فضله وهو الرحمن الرحيم أن وهبني 
عبدهللا قبل بضعة أيام، وإذا كانت عيني الوالد في نفسي قد قرَّت بهبة هللا وأعطية السماء، فإن ما أستشعره من 
ُد إال أن عضوًا جديدًا قد ولد ألسرتي األردنية، وإبنًا جديدًا قد جاء ألمتي  سعادة وما أحس به من هناء، ال ُيرَّ

العربية "
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      نشأ جاللة الملك عبدهللا الثاني هاشميًا عربيًا وقد أراد األب جاللة الحسين طيب هللا ثراه أن يتدرج عبدهللا 
في التنشئة والتعليم إلعداده للمستقبل، وقال جاللته طيب هللا ثراه بعد أيام من والدة ولي العهد عبدهللا: "أنه سيتلقى 
دراسته اإلبتدائية والثانوية في الكلية العلمية االسالمية كوالده، وأعتقد أنه سيتلقى الدراسة العليا في جامعة 

هارو أو أوكسفورد وسيكون له نصيب من التعليم العسكري".
      فكان عبدهللا الطالب في الكلية العلمية اإلسالمية يعيش يومه الدراسي مع أقرانه وقد رافقه سمو األمير 
فيصل في الدراسة، وانتقل جاللته للدراسة في المعاهد العالمية في جامعة جورج تاون وغيرها وكان له نصيب 
وافر من التعليم العسكري فقد تخرج جاللته كوالده من كلية ساندهيرست العسكرية وتدرج جاللته في الخدمة 
العسكرية كضابط في القوات المسلحة األردنية منذ عام 1982م، وهنا نعود بالذاكرة إلى يوم عيد ميالد جاللته 
األول حين اصطحب جاللة الحسين طيب هللا ثراه ابنه ولي العهد في يوم 30 كانون الثاني 1963م، في زيارة 

إلى كتيبة األمير عبدهللا اآللية األولى ويومها تحدث جاللته طيب هللا ثراه قائاًل:
      " وإنني أدعو هللا أن ينمو عبدهللا أخوكم الصغير، ويخدم حتى في هذه الوحدة كجندي في خدمة بلده 
وأمته، وسوف نبقى باستمرار أخوة ندافع عن الحق ونسعى للبناء والعمل لكي يعتز كل واحد منا بأنه قام 

بتأدية واجبه في هذه الحياة وهللا يبارككم جميعًا ويوفقكم"1963/1/30.
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محطات في مسيرة جاللة الملك عبداهلل الثاني ابن الحسين العسكرية

نشأ جاللة الملك عبدهللا الثاني وعاش حياة الجندية بكل تفاصيلها بمثل نشأة أبيه على الجندية الحقة وخدمة الوطن 

واألمة وهو يتعلم في كل يوم من مؤسسة العرش الهاشمية التي ترى أن العرش هو بقيمة ما يقدم من خدمة للشعب 
وبمقدار عدالته وتواضعه ومحبته، ولعل جاللة الملك الحسين طيب هللا ثراه يستذكر قول جده المؤسس عبدهللا األول 
له حين كان يخاطبه ويقول له أنت األمل يا الحسين " فيقف جاللته يرحمه هللا أمام الصورة التي تتجدد فيرى األمل 
في نجله عبدهللا ويتحدث طيب هللا ثراه عن األمل والمستقبل في خطابه يوم 4 كانون الثاني 1962م:  "ولسوف 
يكبر عبدهللا ويترعرع في صفوفكم وبين إخوانه من أبنائكم وبناتكم، وحين يشتد به العود ويقوى له الساعد، 
ويستذكر ذلك اللقاء الخالد الذي لقي به كل واحد منكم بشرى مولده  ويستذكر تلك البهجة العميقة التي شاءت 
محبتكم ووفاؤكم إال أن تفجر أنهارها في كل قلب من قلوبكم وعندها سيعرف عبدهللا كيف سيكون كأبيه الخادم 

المخلص لهذه األسرة، والجندي األمين في جيش العروبة واإلسالم"
      تخرج جاللته من أكاديمية ساند هيرست العسكرية الملكية 
بإنجلترا عام 1981م وانضم جاللته للقوات المسلحة األردنية 
برتبة مالزم أول، حيث عمل جاللته كقائد فصيل ومساعد قائد 
سرية كتيبة المدرعات /2 الملكية في اللواء المدرع /40 وفي عام 
1985م التحق جاللته بدورة ضباط الدروع المتقدمة في فورت 
نوكس بوالية كنتاكي في الواليات المتحدة األمريكية، و في العام 
1986م خدم جاللته قائدًا للسرية/2 في كتيبة الدبابات/10 في 
اللواء المدرع/91 برتبة نقيب، بعد ذلك خدم في جناح الطائرات 
العمودية المضادة للدبابات في سالح الجو الملكي األردني كطيار 

مقاتل على طائرات الكوبرا العمودية.
في عام 1987م التحق بكلية الخدمة الخارجية في جامعة جورج 
تاون في واشنطن، وأتم برنامج بحث ودراسة متقدمة في الشؤون 
الدولية ضمن برنامج )الماجستير في شؤون الخدمة الخارجية(.

131



املوسوعة التارخيية للقوات املسلحة االردنية  - اجليش العربي             

       وفي عام 1989م خدم جاللته في كتيبة الدبابات/17مساعدًا لقائد الكتيبة، وبعد الترفيع إلى رتبة رائد 
خدم كممثل لسالح الدروع في مكتب المفتش العام في القيادة العامة للقوات المسلحة األردنية، عام 1992م وبعد 
الترفيع الى رتبة مقدم خدم جاللته في كتيبة  المدرعات/2 الملكية قائدًا للكتيبة، وفي عام 1993م تم الترفيع إلى 
رتبة عقيد، حيث خدم جاللته قائدًا للقوات الخاصة، وفي عام 1996م وبعد الترفيع الى رتبة عميد خدم جاللته 

قائدًا للعمليات الخاصة. 
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     فيأتي تأكيد الرسالة وتحقيق الهدف حين وجه جاللته طيب هللا ثراه رسالة إلى األمير عبدهللا بعد صدور 
اإلرادة الملكية السامية باختياره "وليًا للعهد" بتاريخ 26 كانون الثاني 1999م يقول فيها جاللته يرحمه هللا: "وإنني 
أل توسم فيك كل الخير وقد تتلمذت على يدي وعرفت أن األردن العزيز وارث لمبادئ الثورة العربية الكبرى 
ورسالتها العظيمة وأنه جزء ال يتجزأ من أمته العربية، وأن الشعب األردني ال بد أن يكون كما كان على الدوام 

في طليعة أبناء أمته في الدفاع عن قضاياها ومستقبل أجيالها".
      كلمات تحمل أكثر من رسالة، فمسيرة الدولة األردنية قد تأسست على مبادئ أصيلة عظيمة قد انبثقت من 
الثورة العربية الكبرى الماجدة، وأن األردن يحمل في قلبه كل صور الوفاء لعروبته، وأنه ال يتوانى عن خدمة 
قضايا األمة يفتدونها بالمهج واألرواح بعبق وبمسك شهدائها فوق أسوار القدس وروابي أرض فلسطين العزيزة.

      السابع من شباط 1999م كنا جميعا في يوم عصيب، اجتازه األردنيون بثبات وصبر وعزم، وهم يفتخرون 
بإنجاز قيادتهم الهاشمية، ويستذكرون دروس المجد ومواجهة التحديات، ويعرفون أنهم في دولة المؤسسات ذات 

اإلنجاز الذي نفخر به، ونحرص على بنائه ومواصلة انمائه.

     عاش الملك عبدهللا الثاني ابن الحسين في كنف أسرة ما أرادت إال التنشئة السليمة ألبنائها ليواصلوا حمل 
رسالة آل البيت األطهار منذ الجد األول الرسول عليه الصالة والسالم إلى الجيل الثالث واألربعين الذي يمثله 
 جاللة الملك عبدهللا الثاني، آل البيت الذين ما أرادوا إال شكر هللا سبحانه وتعالى وال يسألون أجرًا إال من عنده

 وهدفهم خدمة األمة وإداء الرسالة بأمانة، وليكون خيار جاللته أن يكون )عبدهللا( وليًا لعهده األمين ليواصل 
المسيرة من بعده، وكأنه يعيد مقولته طيب هللا ثراه في عام 1962م حين قال: "مثلما أني نذرت نفسي منذ البداية 

لعزة هذه األسرة ومجد تلك األمة كذلك فأني قد نذرت عبدهللا ألسرته الكبيرة ووهبت حياته ألمته المجيدة"

طيـــب هللا  الحســـين  البانـــي  الملـــك  يرحـــل  اليـــوم  ذلـــك  فـــي     
الكبيـــر للراحـــل  الوفـــاء  صـــور  كل  األردنيـــون  ويحمـــل   ثـــراه، 

والبنـــاء  الخيـــر  مســـيرة  فـــي  المضـــي  علـــى  العـــزم  ويعقـــدون 
فيـــردد كل أردنـــي قســـم العهـــد الجديـــد مـــع قســـم البيعـــة للملـــك 
القســـم  كلمـــات  فتكـــون  الحســـين،  ابـــن  الثانـــي  عبـــدهللا  المعـــزز 
 بصـــورة القـــوة والثقـــة بعـــد لحظـــات مـــن نعـــي الراحـــل الكبيـــر

 فيكبـــر األردن مـــن جديـــد، ويمضـــي بهمـــة وقـــادَّة فـــي بنـــاء األردن 
التحديـــث  بـــرؤى  العالميـــة  دخـــل  الـــذي  واألنمـــوذج  العصـــري 
والتطويـــر ونقـــل األردن إلـــى مرحلـــة جديـــدة تتســـارع فيـــه خطـــوات 
التنميـــة الشـــاملة المدروســـة، واإلهتمـــام باإلنســـان األردنـــي الواعـــي 

الـــذي هـــو محـــور التنميـــة ومـــدار اهتمامهـــا.

وتستمر المسيرة...
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        يبدأ جاللة الملك عبدهللا  الثاني ابن الحسين عهده الميمون وجاللته يتطلع إلى خدمة العرش والشعب األردني 
صاحب الوفاء والبيعة، وينظر إلى المستقبل األردني الزاهر ليكتب هذا الوطن قصة نجاح بحجم طموحات الشعب 
وعطاء إنسانه القدير، فكان خطاب جاللته في بداية العهد الميمون الذي فيه استمرار لنذر الخدمة فيقول جاللته:  
إنني نذرت نفسي لخدمة الشعب األردني الوفي، العربي الضمير والرسالة الذي أعتز باإلنتماء إليه، وأفاخر 
الدنيا بأصالته والحرص على النهوض بالواجب دفاعًا عن قضايا أمته وإسهامًا في صياغة مستقبله الذي يليق 

بتاريخها ورسالتها اإلنسانية الحضارية العظيمة".
      ويقول جاللته وهو يتطلع إلى األردن الحديث مع بدء عهده الميمون:  "إما وقد أكرمني هللا سبحانه وتعإلى 
بشرف أمانة المسؤولية في األردن العزيز، فأنني أعاهد الجميع على مواصلة المسيرة بكل ما أوتيت من قوة 

وعزم ومعرفة لتحقيق األهداف والطموحات النبيلة التي عملتم وكافحتم مع السنين لتحقيقها.."
أواًل  األردني  للمواطن  توجه  هاشمي  وبنهج  األردنية  الدولة  بثوابت  والقيادة  الحكم  مسيرة  جاللته  بدأ      
والبادية  الريف  يتفقد  المملكة  مناطق  لكل  المتواصلة  جاللته  زيارات  فكانت  اليومية،  حياته  في  يرعاه 
لخطة  وفقًا  البرامج  تنفيذ  فتم  للمواطنين،  الحياة  نوعية  بتحسين  لإلهتمام  السامية  توجيهاته  جاللته  ويصدر 
 مدروسة تشمل كل أنحاء المملكة، ومع بدء مسيرة الحكم فإن أول زيارة لجاللته كانت لكتيبة الحسين الثانية 

"أم الشهداء" وفاء للقائد الباني الذي تحمل إسمه ولتضحيات جيشنا العربي األردني.
     جاللة الملك عبدهللا الثاني ينفذ رؤية مستقبلية لدور الجيش العربي األردني، "فنحن أردنيون وجيشنا عربي 
 منذ أن وجد، نفاخر بأننا حملنا العروبة أمانًة وإنتماًء، جيشًا وشعبًا، ولم نهن يومًا  رغم ثقل ما نتحمل
 نحن ال نشكو، بل نفاخر، فاألردن "أرض العزم، وحّد سيفه ما نبا"، حمل راية الثورة العربية الكبرى، كما 
حمل شرف مسؤولية حماية القدس ومقدساتها، وقضايا األمة واإلنسانية وقيم التسامح والوسطية، وشهداؤنا 
يشهد لهم التاريخ أنهم قضوا في سبيل هللا دفاعًا عن رسالة اإلسالم، وثرى األردن، وكرامة شعبه، وحلقوا 
عاليًا رموزًا لكل أردني، لذا، يحق لكم أيها األردنيون واألردنيات أن تفاخروا بوطنكم، أن تفاخروا بأنفسكم 

وإنجازاتكم، فمن كان له هذا التاريخ المشرف والحاضر الواثق، والغد الواعد، يحق له أن يفخر به. "
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      هذه كلمات من خطاب جاللة الملك عبدهللا الثاني الموجه لألسرة األردنية الواحدة بتاريخ  3 آذار 2015م
نقرأ فيها رؤية جاللة الملك عبدهللا الثاني المنبثقة من رسالة الدولة األردنية التي في أساسها هي من فكر الثورة 
العربية الكبرى، وحين يقول جاللته" نفاخر بأننا حملنا العروبة أمانًة وانتماًء، جيشًا وشعبًا" إنما هذه صورة الحق 
في القول من أجل خدمة األمة ورفعتها، خدمة الشعب والجيش، جيش األردن والعروبة الذي يؤمن بقضايا ُإمته 
العادلة، وله التاريخ المجيد المتوج بقوافل الشهداء، ويترجم جاللة القائد األعلى دور القوات المسلحة األردنية من 
خالل األدوار القومية والعروبية، واإلشتراك في الجهد العالمي في مكافحة اإلرهاب والتطرف، ويعتمد الجيش 
العربي األردني في تنفيذ الرؤية الهاشمية على ُأسس من العلمية والموضوعية وإعداد الجندي األردني وفق 
 أعلى مستويات الجاهزية العسكرية العالمية، والتشارك مع العالم من أجل الخير والحق، وأن يكون هذا الجيش 
جيش خير من يبادر إلى مساعدة أية ُأمة حين يدعو النداء، وسيرة جيشنًا العربي األردني تمتلئ بالنماذج الواقعية 
في ترجمة رسالة الدولة الهاشمية لتكون رسالة حق هي من وحي مبادئ آل البيت األطهار وبرؤية سليمة تتجه 

نحو خير الوطن والعالم واإلنسانية.
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تطور القوات المسلحة األردنية في عهد جاللة الملك عبداهلل الثاني ابن الحسين

    حظيت القوات المسلحة األردنية – الجيش العربي في  عهد جاللة الملك عبد هللا الثاني باهتمام بالغ  فمنذ 
اللحظة األولى لتسلم جاللته سلطاته الدستورية أولى القوات المسلحة جل إهتمامه ورعايته لتواكب مستجدات 
الوطن  قادرة على حماية  لتكون  المسلحة  القوات  إلى تطوير وتحديث  تسليحًا وتأهياًل فسعى جاللته  العصر 
ومكتسباته والقيام بمهامها على أكمل وجه وقام برفدها باحدث المعدات واألسلحة، باإلضافة إلى تحسين مستوى 
معيشة منتسبيها حيث كان همة الدائم أن يبقوا في أفضل مستوى ممكن ورسخ تواجدها العربي واإلقليمي من 

خالل المشاركة في العديد من التمارين المشتركة.
    وادراكًا للتحوالت االستراتيجية التي تمر بها المنطقة أجرت القيادة العامة مجموعة من الدراسات والتي 
تضمنت إجراء بعض التغييرات على هيكلها التنظيمي بهدف توحيد الجهد العملياتي واإلداري لتعزيز القدرة 
القديمة كإدخال وإستخدام دبابة  للقوات المسلحة من خالل تحديث المعدات العاملة وإستبدال المعدات  القتالية 
الحسين لتحسين آداء سالح الدروع في القوات المسلحة األردنية وتطوير إدارة الموارد الدفاعية وإدخال مفاهيم 
اإلستثمار لرفد الموازنة الدفاعية، كذلك تطوير النظام اللوجستي من خالل تجميع الجهد اإلداري وتوحيد السياسات 

اللوجستية وكذلك إدخال مفهوم القيادة والسيطرة واإلتصاالت الشامل.
 )KADDB(ومن أبرز المحطات في هذه المرحلة تأسيس مركز الملك عبدهللا الثاني للتصميم والتطوير    
المدنية  المعدات  لتصنيع   )JODDB(والتطوير للتصميم  األردني  بالمركز  بعد  فيما  تسميته  تم  )الذي 
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المنطقة العسكرية الوسطىالفرقة المدرعة/4 الملكية  1

2

3

4

5

المسمى الجديدالمسمى القديم ت

المنطقة العسكرية الشماليةفرقة المشاة االلية /12 الملكية 

المنطقة العسكرية الشرقيةالفرقة المدرعة/5 الملكية

المنطقة العسكرية الجنوبيةمنطقة العقبة العسكرية

فرقة الملك عبد اهلل الثاني المدرعة/ 3الفرقة المدرعة /3 الملكية 

األسلحة  من  المسلحة  القوات  إحتياجات  ويلبي  الصناعية  القاعدة  نواة  ليشكل  1999م  عام  والعسكرية 
األردن  وضع  في  ساهمت  بناءة  خطوات  المركز  هذا  خطى  وقد  والتعديل  التصنيع  خالل  من  والمعدات 
بالمعدات اإلقليمية  إقليميًا يرفد بعض األسواق  الدفاعية وغدا مركزًا  الصناعة  المسلحة على خارطة   وقواته 
استمر التطوير والتحديث والمبني على أسس علمية وعسكرية لمواكبة متغيرات البيئة اإلستراتيجية والذي أدى 
إلى إلغاء قيادة القوات الخاصة وتشكيل قيادة العمليات الخاصة عام 1999م وإعادة هيكلة الفرق العسكرية إلى 

مناطق عسكرية في عام 2000م وكما يلي:
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      وشهدت هذه المرحلة  فك إرتباط مدرسة الملك طالل من مديرية سالح المشاة وإرتباطها بمديرية العقيدة 
والتدريب المشترك، كذلك تغيير إسم مدرسة العمليات الخاصة لتصبح مدرسة األمير هاشم للعمليات الخاصة 
وتحويل كلية الحرب الملكية إلى كلية الدفاع الوطني عام 2002م، كما تم تسمية معهد حفظ السالم ليصبح معهد 
تدريب عمليات السالم، وفي عام 2003م تم تشكيل سرية شرطة عسكرية نسائية وسمي جناح المجندات بالكلية 
العسكرية الملكية بإسم جناح سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك وُأعيد تسمية الجناح ليصبح إسمه معهد سمو الشيخة 

فاطمة بنت مبارك للمجندات.
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      أما في مجال االستثمار فقد تم تعديل قانون القوات المسلحة بحيث يعطي الصبغة القانونية على الدور 
االستثماري للقوات المسلحة وإنشاء الشركات التي من شأنها رفد موازنة الدفاع بالموارد المالية لتغطية جزء من 

نفقات الدفاع.
      خالل العام 2007 -2008م ولتحقيق المفهوم العام للتوازن اإلستراتيجي للقوات المسلحة ضمن التحول إلى 
قوة مرنة وسريعة اإلستجابة وكإستثمار سريع لمخرجات المراجعة اإلستراتيجية فقد تم إحداث تغييرات في مجال 
التنظيم من خالل تنظيم هيئتين متوازييتين األولى هيئة األركان المشتركة للقيام بالوظائف التخصصية واإلحترافية 
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المطلوبة من هيئة الركن والثانية هيئة الموارد الدفاعية وإدارة االستثمار للقيام بوظائف خدمات الدفاع وكالهما 
يعمل تحت قيادة رئيس هيئة األركان المشتركة.

      في مجال القوات البرية تم إدخال أنظمة ومعدات حديثة تلبي متطلبات كافة الصنوف حيث دخلت العديد من 
األنظمة واألسلحة واألليات والتجهيزات وأجهزة المشبهات للتدريب كذلك استمرار سالح الجو بالعمل بالقواعد 
الجوية مع إدخال طائرات مقاتلة ونقل حديثة، وفي ما يتعلق بالقوة البحرية فقد تم إفتتاح القاعدة البحرية الجديدة 
عام 2006م برعاية جاللة الملك عبدهللا الثاني ابن الحسين وسميت بقاعدة األمير هاشم بن عبدهللا الثاني البحرية.

   كما وتم إنشاء المركز الوطني لألمن وإدارة األزمات الذي ُأنيط به التعامل مع األزمات المحلية واإلقليمية 
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والدولية عام 2008م كذلك تقرر في عام 2009م تشكيل كتيبة المشاة البحرية/77 وتطوير سالح المدفعية الملكي 
بإدخال وحدات راجمات الصواريخ كسالح ردع إستراتيجي في القوات المسلحة األردنية عام 2009م وإنشاء 
مركز الملك عبدهللا الثاني لتدريب العمليات الخاصة )KASOTC( عام 2009م ونظرًا لما تتطلبه المرحلة من 
إعداد وتجهيز يتماشى ومتطلبات الحرب الحديثة فقد تم وبرؤى ملكية سامية تأسيس مركز الملك عبدهللا الثاني 
لتدريب القناصين )KASNC( في عام 2016م وهو المركز التدريبي الوحيد داخليًا الذي يعنى بتقديم مختلف 

أنواع التدريب الخاص بالقناصين ليكون مركزًا تدريبيًا وأكاديميًا مميزًا على المستوى المحلي والدولي.
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هيكلة القوات المسلحة األردنية
      في عام  2016م وبناًء على توجيهات جاللة القائد األعلى، تم إجراء مراجعة كاملة للمتطلبات المتعلقة 
بتطوير وتحديث القوات المسلحة من حيث اإلعداد والتدريب والتسليح بما يتواءم مع المستجدات ويضمن أعلى 
مستويات التنسيق مع األجهزة األمنية حتى تكون القوات المسلحة في أعلى درجات اإلستعداد لمواجهة التحديات 
بكل كفاءة وإقتدار، باإلضافة إلى أن تغّير شكل بيئة التحديات والتهديدات الحالية استدعى وضع إستراتيجية تتوافق 
مع المتطلبات اإلستراتيجية والعملياتية الحديثة وتواكب تطور أشكال التهديد على المستوى اإلقليمي والعالمي 
بما يضمن الحركة واإلستجابة السريعة لمواجهة أي تهديد يؤثر على األمن الوطني األردني، حيث قامت القيادة 
العامة من خالل لجنة مشكلة من كافة الصنوف بدراسة تنظيم القوات المسلحة من جميع الجوانب التي شملت 
القوى البشرية والمعدات واآلليات العسكرية وعمدت القيادة العامة إلى دمج العديد من الوحدات والمجموعات 

والتشكيالت بما يضمن التوظيف األمثل للقوى البشرية واالستخدام األكفاء للمعدات واآلليات العسكرية.
الحالية  اإلمكانيات  قراءة  الدفاعية األردنية من خالل  السياسة  المسلحة توجهات  القوات      وحددت هيكلة 
التقليدية وغير  التقليدية  التهديدات  ومواجهة  المستقبل  حروب  ومتطلبات  ومتغيرات  المسلحة   للقوات 

لتكون القوات المسلحة محترفة، رشيقة، مرنة، قادرة على الحسم واإلنتشار النوعي والردع التقليدي المحدود 
ضمن مسرح العمليات األردني لحماية المصالح الحيوية للدولة األردنية.

      من المؤكد أن هنالك العديد من المبررات واألسباب دفعت بإتجاه ضرورة هيكلة القوات المسلحة حيث 
والقوى  والتدريب  التسليح  وأنظمة  المسلحة  للقوات  العملياتية  القدرات  وتطوير  تحديث  إلى  الحاجة  ظهرت 
البشرية لمواكبة المستجدات في الشؤون العسكرية حسب المعايير العالمية، ضرورة مواكبة التغيرات المستمرة 
والمتسارعة في البيئة اإلستراتيجية وشكل التهديدات المستقبلية، إزالة التشوهات في الهيكل التنظيمي القيادي في 
القوات المسلحة والتركيز على النوع ال الكم وفق أسس ومعايير مدروسة ضبط النفقات الدفاعية وتوجيهها في 
االتجاهات ذات األولوية، إعادة النظر في أنظمة التسليح القديمة ذات اإلعتمادية المتدنية وتكاليف صيانتها العالية 
تنفيذ اإلستراتيجية العسكرية دون الدخول في سباق تسلح يستنزف القدرات االقتصادية المحدودة، مواكبة التطور 

التكنولوجي المتسارع.
     إن تحقيق الرؤية المستقبلية في هيكلة القوات المسلحة تطلبت القيام بإعادة صياغة السياسة الدفاعية األردنية 
تطوير العقيدة العسكرية والعقيدة القتالية األردنية، إعادة صياغة وتفعيل منظومة التخطيط اإلستراتيجي و المراجعة 
المسلحة  للقوات  التعبوية واألمنية  بالخطط  النظر  إعادة  المسلحة،  للقوات  اللوجستيسة  للمنظومة  اإلسترتيجية 
والتشكيالت، والتركيز على العمل المشترك بين جميع مكونات القوات المسلحة في مجاالت )جمع المعلومات 
االستخبارات، االستطالع، والمراقبة)ISR(، باإلضافة إلى تأهيل القوى البشرية لمواكبة التحديات التكنولوجية 
والتطور الهائل في أنظمة التسليح، تطوير قدرات القوات المسلحة في مجال األمن السيبراني وتطوير عناصر 
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اإلستجابة لمواقع التواصل االجتماعي، تطوير قدرات الدفاع الجوي الميداني والمركزي وتحديث وتطرير السالح 
المدرع واإلستمرار في تطوير القدرات الليلية اإلستمرار بتطوير أنظمة القيادة والسيطرة واإلتصاالت وكذلك 

اإلستمرار بتطوير قوات النخبة في مجال مكافحة اإلرهاب والعمليات النوعية.
      تمت إعادة هيكلة القوات المسلحة عام 2017م بما يتناسب مع التهديدات المتوقعة من حيث دمج بعض 
التشكيالت والمديريات ذات األدوار المتشابهه واستحداث بعض القدرات القتالية وبما يتالئم مع التهديدات المتوقعة 
وبما يضمن تعزيز قدرات تشكيالت القوات المسلحة وذلك بإعادة دمج فرقة الملك عبدهللا الثاني المدرعة /3 مع 
المنطقة العسكرية الوسطى مع وتحت مسمى المنطقة العسكرية الوسطى مع ما تطلب ذلك من تغيير في وحدات 
األسلحة والخدمات وإعادة هيكلة وحل ألوية دروع عدد 2 ) اللواء المدرع/91 الملكي ولواء الشهيد وصفي التل 
/99( حيث تم تخفيض عدد الدبابات من 44 إلى 33 دبابة والعمل بنظام ثالثي بدل رباعي مع اإلبقاء على 
كتائب المشاة اآللية التابعة لها، بتاريخ 10 أيار2017 تم إعادة هيكلة ألوية الدفاع الجوي الميداني الملكي بحيث 
تواكب أشكال التحدي والتغييرات المستمرة في الموقف األمني واإلقليمي حيث تم تخفيض تشكيالت الدفاع الجوي 
الميداني الملكي من لواء دفاع جوي ميداني 4x  إلى مجموعة دفاع جوي ميداني 4x، بتاريخ 19 تموز2017 
تم حل قيادة العمليات الخاصة المشتركة وهيكلة لواء الملك عبدهللا الثاني القوات الخاصة/37 الملكي ليصبح 
مجموعة الملك عبدهللا الثاني القوات الخاصة الملكية، وفك إرتباط لواء األمير هاشم بن عبدهللا الثاني طيران 
العمليات الخاصة/5 الملكي ويرتبط عضويًا بقيادة سالح الجو الملكي مع توحيد أنظمة اللباس المعمول به في 

سالح الجو الملكي.
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      وفي 20 آذار 2018 تم إجراء مراجعة إستراتيجية ودمج لواء حمزة بن عبد المطلب سيد الشهداء الحرس 
الملكي ولواء الملك الحسين بن علي وبمسمى )الحرس الملكي الخاص(  حيث تم تخفيض لواء الملك الحسين بن 
علي ليصبح مجموعة وبمسمى مجموعة الملك الحسين بن علي وتتألف من كتيبة خالد بن الوليد 15 وكتيبة الملك 
فيصل الثاني 16 وبتاريخ 24 تشرين األول 2019 تم فصل مجموعة الملك الحسين بن علي عن قيادة الحرس 

الملكي الخاص ليصبح بمسمى لواء الملك الحسين بن علي ويرتبط بالمساعد للعمليات والتدريب.
      بتاريخ 27 آذار2018 تم تعديل تسميات وظائف رؤساء الهيئات بحيث أصبح المسمى الجديد لرئيس هيئة 
القوى البشرية واإلسناد اللوجستي مساعد رئيس هيئة األركان المشتركة لإلدارة والقوى البشرية ومساعد رئيس 
هيئة األركان المشتركة للعمليات والتدريب بداًل من رئيس هيئة العمليات والتدريب ومساعد رئيس هيئة األركان 
المشتركة للتخطيط والتنظيم والموارد الدفاعية بداًل من رئيس هيئة التخطيط اإلستراتيجي والموارد الدفاعية 

ومساعد رئيس هيئة األركان المشتركة لإلستخبارات بداًل من رئيس هيئة اإلستخبارات.
      وبتاريخ 30 نيسان 2018 تم اعادة تنظيم مجموعة الدفاع الجوي الميداني/4 الملكي لتصبح لواء الدفاع 
الجوي الميداني /4 الملكي و بتاريخ 25 تشرين الثاني 2018 تم تشكيل مديرية العمليات الخاصة والتدخل السريع  
وتصبح بإمرتها قيادة لواء سمو الشيخ محمد بن زيد آل نهيان /التدخل السريع وقيادة مجموعة الملك عبدهللا 
 الثاني القوات الخاصة الملكية باإلضافة إلى قيادة مدرسة األمير هاشم ابن الحسين للعمليات الخاصة وبتاريخ

26 أيار2019 تم حل مديرية العمليات الخاصة والتدخل السريع حيث نتج عن ذلك فك إرتباط قيادة لواء سمو 
الشيخ محمد بن زيد آل نهيان /التدخل السريع وربطها بمديرية العمليات الحربية وفك إرتباط قيادة مجموعة الملك 
عبدهللا الثاني القوات الخاصة الملكية وربطها مع رئيس هيئة األركان المشتركة وإرتباط قيادة مدرسة األمير هاشم 

ابن الحسين للعمليات الخاصة مع مديرية التدريب العسكري.
    وفي 13 كانون الثاني2020م، تم إنشاء المدينة التدريبية بمسمى مدينة الشيخ محمد بن زايد ال نهيان 
 التدريبية  لتضم مدارس القوات المسلحة األردنية الجيش العربي )مدرسة الشهيد الملك عبدهللا بن الحسين للمشاة

والتدريب  اإلدارة  الهندسة/ ومعهد  الملكي/ مدرسة سالح  المدفعية  الملكية/ مدرسة سالح  الدروع  مدرسة   /
اللوجستي/ مدرسة ضباط الصف( وكذلك تمت إعادة هيكلة قيادة قوات حرس الحدود وربط ألوية حرس الحدود 
مع المناطق العسكرية واستحداث مديرية أمن الحدود لمتابعة الحالة الفنية ألنظمة المراقبة واإلستطالع وتعزيز 

مبدأ الرقابة في عمليات امن الحدود. 
     وفي مجال التسليح تم استبدال منظومة األسلحة الخفيفة والمتوسطة في القوات المسلحة بأحدث ما توصلت 
إليه تكنولوجيا الصناعات الدفاعية في هذا المجال ورفع قدرات القتال الليلي لمختلف صنوف القوات المسلحة 
إلى مستويات غير مسبوقة وبإستخدام أحدث األجهزة في هذا المجال وإدخال ناقالت الجنود الحديثة لتحل محل 
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ناقالت الجند القديمة، وخطة التحديث ما زالت مستمرة كما تم تزويد لواء الشيخ محمد بن زايد ال نهيان/التدخل 
السريع بوسائط النقل البرية والجوية ليشكل قوة ضاربة بيد القائد يستطيع من خاللة مواجهة أي تهديد بأسرع 
وقت ممكن وبالزمان والمكانين المناسبين وتم أيضًا تشكيل كتائب هاون )120( ملم وقسم منها محمول في آليات 
ذات تكنولوجيا عالية والعمل على توفير قوة ردع ذات قابلية عالية من خالل إدخال راجمات الصواريخ للخدمة 

في القوات المسلحة األردنية.
      وفيما يخص القوة البحرية فقد تم تزويدها بزوارق حديثة ومتطورة، وهنالك خطة طموحة لزيادة قدرات 
القوة البحرية الملكية، كي تبقى الحدود البحرية آمنة ومصانة، كما أولت القوات المسلحة إهتمام كبير بالقوات 
 الجوية  من خالل تزويد سالح الجو الملكي بطائرات حديثة ومنظومات جوية متطورة وأنظمة القيادة والسيطرة

 حيث تم تحديث طائرات الـ )F- 16( العاملة في سالح الجو الملكي، وتشكيل لواء األمير هاشم بن عبدهللا الثاني 
 )PC 21( طيران العمليات الخاصة وقد تم تزويده بطائرات حديثة من نوع بالك هوك وإدخال طائرات التدريب
وطائرات الـ ) GROB( للخدمة خالل العامين الماضيين كما وتم تحديث أسطول طائرات النقل اإلستراتيجي في 

سالح الجو الملكي من نوع ) C130(  والعمل على تحديث منظومة الدفاع الجوي القديمة بأخرى حديثة.
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تطوير التدريب  في القوات المسلحة األردنية في
 عهد جاللة الملك عبد اهلل الثاني 

      لقد حققت القوات المسلحة نقلة نوعية في الكفاءة واالنضـباط والقـدرة على إستيعاب متطلبات المرحلة
واهتمامًا كبيرًا في تنويع التـدريب والتركيز على مهارات الرماية لمختلف األسلحة ومهارات اللياقة البدنية للجنود 
ومحاكاة أحدث ما وصلت إليه فنون التخطـيط والتـدريب والقتـال، وإسـتيعاب التكنولوجيـا وتطويعهـا لخدمـة مختلف 
أدوار القوات المسلحة في السلم والحرب في جوانبها العملياتية واإلدارية واللوجستية والفنية على المستوی 
المـحلـي واإلقليمي والـدولي، ممـا أهلهـا أن تتبـوأ المكانـة التـي تستحقها لتكـون فـي مصاف جيوش العالم، حيث 
أصبحت وبكل فخر محط ثقة الدول الشقيقة والصديقة، يقصدها الباحثون عن التدريب والتأهيل النوعي المحترف 

في مختلـف جامعاتهـا وكلياتها ومعاهدها ومراكزها ومدارس الصنوف فيها.
      تعمل القوات المسلحة األردنية – الجيش العربي على تعزيز أواصر التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة بما 
يخدم مصلحة قواتنا المسلحة من خالل دائرة التعاون الدولي حيث تقوم هذه الدائرة بإدامة برامج التعاون الدفاعي 
الثنائي مع الدول الشقيقة والصديقة والتي يصل عددها إلى أكثر من )80( دولة باإلضافة إلى إدامة اإلتصال مع 
المنظمات الدولية ومتابعة كافة الشؤون الدولية ذات العالقة بحلف شمال األطلسي )الناتو( وضبط التسلح كما تقوم 
دائرة التعاون الدولي بالتدقيق واإلشراف على كافة اإلتفاقيات المحلية والدولية بالتعاون مع المديريات والجهات 
الحكومية ذات العالقة حيث تم توقيع العديد من إتفاقيات التعاون بمختلف أنواعه خالل السنوات السابقة بما يزيد 

عن 200 اتفاقية. 
     تم عقد العديد من التمارين للقيادات على المستوى الوطني ) TTX ( وذلك تمهيدًا لتنفيذ تمرين شامل 
في  المشاركة  تمت  كما  للتمارين،  باإلضافة  الشامل  الدمار  أسلحة  مواجهة  حول  الدولة  أجهزة  لمختلف 
دورات  ( الشراكة  ودول  الحلف  دول  مختلف  في  2019م  العام  خالل  ُعقدت  التي  الناتو  حلف   نشاطات 

مؤتمرات، تمارين، اجتماعات، ورشات عمل، زيارات( بواقع 126 فعالية وبمشاركة 230 ضابط وضابط صف 
من مرتبات القوات المسلحة األردنية.

    تتمتع القوات المسلحة األردنية – الجيش العربي بعالقات عسكرية متميزة مع العديد من الدول الشقيقة 
كانت  سواء  العسكرية  التمارين  تعتبر  حيث  المستويات  مختلف  وعلى  المجاالت  كافة  وفي  والصديقة 
الدول  بين  والتنسيق  التعاون  تعزز  والتي  الشراكة  هذه  نتاجات  أهم  أحد  األطراف  متعددة  أو  الجانب  ثنائية 
المشاركة في كافة المجاالت العسكرية، حيث تعقد وتشارك القوات المسلحة األردنية – الجيش العربي بعدة 
تمارين من أهمها تمرين األسد المتاهب والذي يعتبر من أهم التمارين على مستوى األقليم والذي ينفذ على 
الصنوف وطبيعة  المشاركة من مختلف  القوات  الدول وحجم  لعدد  نظرًا  الهاشمية  األردنية  المملكة  أراضي 
والتعبوية العملياتية  اإلستراتيجية  المستويات  كافة  وعلى  التمرين  تنفيذ  خالل  تحقيقها  المراد   األهداف 

الجيوش  بين  المشترك  العمل  تعزز  التي  األدوات  كأحد  عام ۲۰۱1م  منذ  المتأهب  األسد  تمرين  برز  حيث 
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ُيقَدر عددها بـ 8 آالف مشارك، ويأتي هذا  الشقيقة والصديقة، وقد نفذ التمرين بقوات برية وبحرية وجوية 
الدول  العالقات مع  لتقوية وتعزيز  المسلحة األردنية  القوات  تبذلها  التي  الجهود اإلستراتيجية  التمرين ضمن 
القدرة  تطوير  في  التمرين  يساهم  حيث  منها،  التدريبية  وخاصة  العسكرية  المجاالت  جميع  في  المشاركة 
والجاهزية  التعاون  لتعزيز  وتعبوية  إستراتيجية  أهداف  لتحقيق  والصديقة،  الشقيقة  الدول  مع  الموائمة  على 
بين الدول المشاركة في مجال مكافحة اإلرهاب، هذا وقد تم تنظيم التمرين في دورته التاسعة لعام 2019م 
أستراليا األمريكية،  المتحدة  الواليات  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  األردن،  وهي  دولة   29  بمشاركة 
فرنسا التشيك،  كندا،  بروناي،  وبلجيكا  البحرين  قبرص،  إيطاليا  ُعمان،  ،السعودية، مصر،  العراق  النمسا،    

ألمانيا، اليونان، هولندا، اليابان، كينيا الكويت، لبنان، باكستان  إسبانيا بريطانيا، طاجكستان والنرويج.
      وكذلك تنظم القوات المسلحة األردنية تمارين عسكرية مشتركة مع جيوش من العالم تستهدف تبادل الخبرات 
 العسكرية وتنسيق الجهود لمكافحة التطرف واإلرهاب والحفاظ على اإلستقرار العالمي وتطوير أساليب القتال

وتنظيم مسابقات عسكرية في فنون القتال واستخدام األسلحة، وتنظم القوات المسلحة األردنية تمارين عسكرية 
ثنائية مع اإلمارات والسعودية ومصر وهناك العديد من التمارين األخرى مثل تمرين بستان الزيتون وتمرين 
سيف العرب وتمرين عبدهللا وتمرين برق وتمرين سحاب وتمرين القوة الخفية وتمرين الثوابت القوية وتمرين 
الترابط وتمرين الرمح الحاسم وتمرين الحارس المنيع وتمرين فجر الشرق وتمرين العقبة وتمرين الشط اآلمن 
وتمرين النسر الساحق وتمرين الموج األحمر حيث تعد هذه التمارين أحد األدوات الرئيسة التي ُتجسد الشراكة 
العسكرية مع الدول الشقيقة والصديقة وتترجمها على أرض الواقع، لتعزيز سبل التعاون العسكري وتطوير 
قدرات الجيوش المشاركة لمواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية لحماية شعوبنا وإحالل األمن واإلستقرار في 

اإلقليم والعالم أجمع. 
      ومن الجدير بالذكر ان القوات المسلحة األردنية – الجيش العربي وبما تتمتع به من سمعة طيبة واحترافية 
عالية في التدريب تقوم بارسال واعارة العديد من الفرق التدريبة ذات المستوى العالي من االحترافية إلى عديد 
من الدول الشقيقة منها )اإلمارات العربية المتحدة، البحرين، الكويت، قطر، فلسطين، اليمن، ُعمان( للتدريب في 

مجاالت عدة.
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القوات المسلحة األردنية - الجيش العربي تنفذ معارض عالمية عسكرية

األردن فـي  الدفاعيـة  األسـلحة  صناعـة  بـرزت  والتطويـر،  للتصميـم  األردنـي  المركـز  إنشـاء  مـع      
 وامتـد ذلـك إلـى التشـارك عالميـًا فـي هـذا المجـال، والدخـول فـي عالـم تصنيـع السـالح، وهنـا نـرى أن معـرض 
سـوفكس الدولـي فـي األردن) معـرض معـدات قـوات العمليـات الخاصـة ( هـو ترجمـة لمكانـة األردن فـي العالـم 
حيـن نـدرك أن المعـرض وفـي دورتـه الثانيـة عشـرة والـذي أقيمـت عـام 2018م قـد شـارك فيـه مـا يزيـد عـن 750 
مشاركًا من بينهم وزراء دفاع ورؤساء أركان وكبار ضباط قوات العمليات الخاصة والقوات البرية والجوية في 
62 دولة من العالم، كما يشـارك فيه مايزيد عن 350 شـركة من 35 دولة حول العالم، وكان من المقرر تنظيم 

الـدورة الثالثـة عشـرة  لـه 2020م فـي شـهر آذار لكـن تـم تأجيلهـا بسـبب جائحـة كورونـا. 
      يشار إلى أن معرض ومؤتمر "سوفكس 2018" اشتمل على جميع مستلزمات العمليات الخاصة واألجهزة 
األمنية وقوات حفظ السالم في مجاالت التدريب والتنظيم المتعلقة بها، وينفذ في جميع مراحله من قبل كوادر 
أردنية مما يعكس المستوى المتطور لها والتي تحرص على أن تظهر هذا الحدث بما يليق بمكانة األردن على 

صعيد خارطة تنظيم المعارض العالمية.
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الجيش االردني في استعادة الباقورة والغمر

      كان يوم 11 شباط 1995م هو يوم دخول القوات المسلحة األردنية إلى الباقورة واستالمها كاملة بسيطرة 
أردنية بحضور المغفور له الملك الحسين طيب هللا ثراه، وكانت اتفاقية السالم تقضي بأن تبقى الباقورة والغمر 
مؤجرتان بالنسبة لألراضي التي يشغلها المزارعون االسرائيليون لمدة 25 عامًا، وأن ينذر أي طرف الطرف 
اآلخر قبل سنة من إنتهاء المدة برغبته باإلخالء الكامل، وكان ذلك القرار الحازم من جاللة الملك عبدهللا الثاني 

يوم 21 تشرين األول 2018م بأنهاء هذا الملف وفق نص اإلرادة الملكية السامية التالية:

      "صدرت اإلرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء رقم )1591( تاريخ 21 تشرين األول 
2018م المتضمن الموافقة على إخطار الحكومة اإلسرائيلية بإنهاء العمل بكل من المتعلق رقم )1( )ب( منطقة 
الباقورة /نهاريم، والمتعلق رقم )1( )ج( منطقة الغمر/ تسوفار، من معاهدة السالم بين المملكة األردنية الهاشمية 

ودولة إسرائيل" .)*(
      ومن ثم كان القرار التنفيذي بإنهاء العمل وتسليم األرض كاملة لألردن في الباقورة والغمر بتاريخ األول من 
أيار من عام 2020 م " رسميًا بأنتهاء المدة التي أعطيت للمزارعين اإلسرائيليين في الباقورة ومن هذا التاريخ 

لم يعد إلسرائيل أية عالقة نهائيًا في منطقة الباقورة " .
      وقال جاللة الملك عبدهللا الثاني في خطاب العرش السامي الذي ألقاه بمناسبة افتتاح أعمال الدورة العادية 
الرابعة لمجلس النواب الثامن عشر "أعلن اليوم إنتهاء العمل بالملحقين الخاصين بمنطقتي الغمر والباقورة 
في إتفاقية السالم، وفرض سيادتنا الكاملة على كل شبر فيها"، وتولت القوات المسلحة األردنية منذ 11 شباط 
1995م وحتى التسليم النهائي للباقورة في األول من آيار 2020م إدارة المنطقتين وحمايتهما والسيطرة على 
دخول المزارعين اإلسرائيليين وفق ترتيبات يفرضها الجيش األردني، وبعد السيطرة التامة األردنية واستمرار 
الجيش األردني في الحراسة والدفاع تم فتح المنطقتين للزوار المدنيين للتعرف على تاريخ المنطقة وكيف تم 

إسترجاعها بالكامل.

قرار بالموافقة على إنهاء العمل
بالملحق رقم )1( )ب( منطقة الباقورة )نهاريم( والملحق رقم )1( ) ج ( منطقة الغمر )تسوفار(

)*( نشر في الجريدة الرسمية العدد 6719 تاريخ 22 تشرين االول 2018
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معلومات عن موقعي الباقورة والغمر

       تبلغ مساحة منطقة الباقورة ستة آالف دونم )الدونم يعادل ألف متر مربع( وتقع شرق نهر األردن في 
األغوار الشمالية التابعة لمحافظة إربد، وفي عام 1950م احتلت إسرائيل 1390 دونمًا منها، وفي مفاوضات 

إتفاقية السالم )وادي عربة عام 1994( زعمت أن 830 دونمًا منها تعد أمالكًا شخصية إلسرائيليين.
      إتفاقية وادي عربة نصت على إستعادة األردن 850 دونمًا من أراضي الباقورة، والباقي اعتبرتها أرضًا 
مملوكة إلسرائيليين، لكنها تقع تحت السيادة األردنية، وكانت سلطات اإلنتداب البريطاني باعت منطقة الباقورة 
لمستثمر صهيوني إسمه بنحاس روتنبرغ بهدف توليد الطاقة الكهربائية في إطار مشروع لشركة كهرباء فلسطين 
ُعرف بإسم "مشروع روتنبرغ"، فاكتشف المستثمر أنه لم يكن بحاجة إلى كل هذه المساحة، وباع جزءًا منها 
للوكالة اليهودية، التي مّلكتها بدورها لمزارعين إسرائيليين، وأصبحت بموجب ذلك ملكيات فردية، وفي عام 
1948م توقف مشروع روتنبرغ، وبعد ذلك بسنتين احتلت إسرائيل أراضي الباقورة، وظلت تتصرف فيها 

وتديرها إلى حين توقيع اتفاقية وادي عربة في 26 تشرين األول 1994م.
     أما منطقة الغمر فتقع في صحراء وادي عربة بمحافظة العقبة، وتبعد عن العاصمة عمان نحو 268 
كيلومترا، وهي أرض مملوكة لخزينة المملكة األردنية الهاشمية، وتبلغ مساحتها 4235 دونمًا )نحو أربعة 
كيلومترات مربعة(، وتمتد على طول خمسة كيلومترات باتجاه الحدود، وتضم المنطقة أراٍض زراعية واحتلتها 
إسرائيل عقب حرب 1967م، وفي مفاوضات وادي عربة دفع الطرف اإلسرائيلي بكونها مملوكة لمزارعين 
إسرائيليين مستوطنين، وطالبت بأن يطبق عليها نظام خاص مثل منطقة الباقورة، وتاليًا رصد لبعض األحداث 

المتعلقة بالباقورة :
      في الحادي عشر من أيار ولكن من عام 1948م وجهت الحكومة األردنية إنذارًا إلى شركة كهرباء روتنبرغ 
Rotenberg والتي تملك مولدات كهربائية في منطقة الغور الشمالي لألردن على الضفة الغربية، وسبب اإلنذار 
هو وجود مسلحين يهود في داخل أرض المشروع وهذا مخالف إلتفاقيات خاصة حول إستخدام المشروع، قام 
متصرف إربد في تلك الفترة وهو بهجت طبارة وقائد المنطقة نديم السمان بمتابعة تنفيذ اإلنذار، وجاء اإلنذار في 
ثالثة بنود األول أن يسلم جميع المسلحين أسلحتهم لمتصرف إربد وأن يبقى المشروع تحت اإلشراف العسكري 
األردني، وأن ال يحمل العمال في المشروع أية أسلحة وهددت القوات األردنية بأنه إذا لم تنفذ هذه الشروط فسيتم 

احتالل المشروع بالقوة من قبل القوات األردنية. 
     في 9 -11 أيار 1948م، خاضت القوات األردنية معركة غيشر الشهيرة في جسر المجامع والباقورة وكان 
الرد األردني عنيفًا إلى الحد الذي رفعت فيه مستعمرة جيشر األعالم البيضاء لإلستسالم وتوسط المندوب السامي 
البريطاني لدى الملك عبدهللا األول لوقف الهجوم، ولكن كانت الموافقة مقرونة بوقف هجوم اليهود على يافا، وقد 

شارك سمو ولي العهد األمير طالل بهذه المعركة. 
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       كان من نتائج معركة غيشر في الباقورة: استشهاد أربعة من الكتيبة الرابعة منهم المالزم مصطفى المحيسن
وجرح ثالثة، واستشهاد ثالثة وجرح أربعة من المدنيين، وتدمير أجزاء كبيرة من مستعمرة غيشر ومقتل حوالي 
160 من العدو وحوالي 100 جريح منهم، ومن نتائج المعركة تسليم المسلحين أسلحتهم إلى الجيش العربي 

األردني وإخالء اليهود للمنطقة كاملة وبسط الجيش العربي األردني سيطرته كاملة على كل المنطقة. 
      ليلة 13 آيار 1948م قامت مجموعة من سالح الهندسة في الجيش األردني بتدمير عدد من الجسور القائمة 
على نهر األردن، منها جسر سكة الحديد المؤدي إلى سمخ وجسران آخران إلى الجنوب من جسر المجامع 

أحدهما لسكة الحديد.
       في 11 تموز 1948م، كانت معارك بيسان، التي خاضتها القوات األردنية قبل وصول القوات العراقية
العراقية القوات  لدخول  تمهيدًا  المنطقة  تهيئة  وتمكنت من  الحسين  الشيخ  األردنية مخفر  القوات  احتلت   وقد 
الباقورة وفي منطقة  من  اإلجتياز  وكان  جنين،  قاطع  إلى  األردن ووصلت  نهر  العراقية  القوات  واجتازت    

 5 حزيران 1965م، خاض لواء اليرموك اشتباكًا مع العدو في منطقة الشيخ حسين واستشهد أحد أفراده.
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       أصبح اإلرهاب العالمي بمثابة حرب عالمية من نوع خطير ومتجدد يسود العالم، ودخل األردن بقوة مع 
العالم الحر المعتدل في مواجهة التطرف واإلرهاب، وشاركت قواتنا في إفغانستان، وأيضًا في اليمن، وكذلك 
ومن خالل سالح الجو الملكي األردني في اإلشتراك بعمليات مهاجمة وقصف أوكار اإلرهاب أينما تكون ومن 
اقوال جاللة الملك عبدهللا الثاني " نحن لن ننتظر اإلرهاب ان يصلنا بل علينا ان نذهب اليه ونواجهه" )*(  ويقول 

جاللته: "الحرب على اإلرهاب هي حربنا، ونحن أولى الناس بالتصدي لخوارج هذا العصر". 
        وهذه تلخص الواجب الجديد للقوات المسلحة في التصدي لإلرهاب مع العالم الحر ولألردن جهود ملحوظة 
في مكافحة التطرف واإلرهاب ليس فقط عسكريًا بل في مجال التوعية والتثقيف من الجدير بالذكر أن األردن 
عانى من ويالت اإلرهاب والجماعات المتطرفة حيث شهدت الساحة األردنية عدة عمليات إرهابية نذكر منها ما 
حصل في 17 تشرين الثاني عام 1976م العمل اإلرهابي في فندق اإلنتركونتننتال األردن، حيث تم حجز رهائن 
من قبل مجموعة إرهابية وتعاملت القوات المسلحة األردنية مع هذا الحدث اإلرهابي وتم تحرير الرهائن وقاد 
العملية اللواء أحمد عالء الدين قائد القوات الخاصة حيث جرى إنزال على سطح الفندق واالشتباك مع المهاجمين 

وأسفرت العملية عن مقتل ثالثة من اإلرهابيين وجرح الرابع واستشهاد اثنين من القوات الخاصة.

)*(" نحن ال ننتظر ان يصلنا االرهاب بل ان نذهب اليه اينما يكون "كان هذا تعليق جاللة الملك عبدهللا الثاني بعد مقتل االرهابي الزرقاوي في عملية نوعية اشترك فيها االردن في شهر حزيران 2006.

استراتيجية القوات المسلحة األردنية-الجيش العربي في مكافحة اإلرهاب والتطرف الفكري
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)*( الشهيد الطيار معاذ الكساسبة ولد في عي في الكرك في 29 أيار 1988 والتحق بسالح الجو الملكي االردني فور انهاء دراسته الثانوية  وكان قائدا لطائرة من نوع ف – 16 ، سقطت طائرته يوم 24 
كانون االول 2014 في محافظ الرقة شمال سوريا اثناء االغارة على مواقع تنظيم الجهاد االسالمي ، ومن ثم تم اعدامه حرقا بطريقة وحشية بتاريخ 3 كانون الثاني 2015.

      في عام 1994م استهدفت مجموعة "األفغان األردنيين" بعض دور السينما، وبعدها تراجعت العمليات 
اإلرهابية لعدة سنوات، لتظهر أحداث 11 أيلول 2001م عبر مخططات وهجمات تم إحباطها.

      وفي عام  2005م نفذ تنظيم القاعدة في بالد الرافدين اإلرهابي تفجيرات في عمان كانت األعنف حيث 
استهدفت ثالثة فنادق وسط العاصمة، وأسفرت عن استشهاد ستين شخصا وجرح المئات، واستشهد النقيب الطيار 
معاذ الكساسبة )*( في إحدى الغارات المشتركة على أوكار اإلرهاب في العام 2015م تالها في العام 2016م 
استشهاد ضابط من القوات الخاصة األردنية إثر اقتحام مقر خلية على صلة بتنظيم داعش في مدينة إربد  ُقتل فيها 
سبعة من عناصر الخلية أثناء االشتباك واعتقل آخرون وبنفس العام استشهد خمسة من مرتبات دائرة المخابرات 
العامة األردنية في هجوم مسلح استهدف مقرًا يتبع الدائرة في منطقة مخيم البقعة شمال عمان تلى ذلك هجوم 
مسلحين في 18 أيلول من نفس العام على مركزي أمن المدينة والقطرانة في محافظة الكرك بالرصاص، ثم 
تحصنوا داخل قلعة الكرك التاريخية وتبادلوا إطالق النار مع قوات األمن التي هرعت إلى المكان، ما أسفر عن 

استشهاد 7 من رجال األمن وسائحة كندية وإصابة 28 آخرين.
      وفي نهاية العام 2016م وقع تفجير إرهابي بالقرب من مخيم الركبان لالجئين السوريين قرب الحدود 
األردنية في 21 حزيران ضد مركز أردني متقدم على الحدود، أسفر عن استشهاد 6 عسكريين أردنيين، أما في 
العام 2018م وأثناء تعامل القوات المسلحة األردنية مع خلية لإلرهابيين في مدينة السلط فقد تم تفجير المبنى مما 

أدى إلى إستشهاد عدد من أفراد األجهزة األمنية والقوات المسلحة.
      تتمثل إستراتيجية القوات المسلحة األردنية في مكافحة اإلرهاب والتطرف الفكري من خالل ترسيخ قيم 
ومبادئ الدين اإلسالمي الحنيف والتركيز على رسالة عّمان والمشاركة في التحالفات الدولية في محاربة اإلرهاب 
والتطرف الفكري وتعزيز قيم الوالء واإلنتماء بين منتسبي القوات المسلحة األردنية، والجدير بالذكر أن سياسة 
القوات المسلحة األردنية - الجيش العربي إستندت على توجيهات ورؤية جاللة القائد األعلى للقوات المسلحة 
األردنية الملك عبدهللا الثاني ابن الحسين، التي تمخض عنها الخطة الوطنية لمواجة التطرف واإلرهاب الفكري 
لعام 2014م، والتي تقوم على سياسة متوازنة بين الحريات والمحافظة على األمن وسيادة القانون، وتحقيقًا لذلك 
تم تأسيس المركز العسكري لمكافحة اإلرهاب والتطرف الفكري في تشرين األول من عام 2017م، كمركز 
أكاديمي بحثي متخصص بدراسة التطرف الفكري ومعرفة جذوره وكيفية مواجهته، حيث يتم منح الدارسين فيه 

درجة الماجستير في تخصص مكافحة االرهاب. 
     كانت األهداف من بناء إستراتيجية القوات المسلحة األردنية - الجيش العربي لمكافحة اإلرهاب والتطرف 
الفكري كالتحصين الفكري لمنتسبي القوات المسلحة وحمايتهم ضد اآلليات والطرق التي تستخدمها التنظيمات 
المتطرفة لجر العسكريين بإتجاه التطرف الفكري وتعريف منتسبي القوات المسلحة األردنية بالتنظيمات المتطرفة 
التي تنشط على الساحة اإلقليمية وبالمبادئ التي ترتكز عليها وكذلك ترسيخ مفهوم المواطنة الصالحة والوالء 

واإلنتماء وتعزيز ثقافة التسامح واإلعتدال والوسطية وتقبل اآلخر.
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القوات المسلحة االردنية في مواجهة اللجوء السوري

للجيش  اإلنساني  "الدور  بأنه  السوري  اللجوء  مواجهة موجات  في  األردنية  المسلحة  القوات  دور  تميز      
 المقاتل"، ومنذ بداية األزمة في 15 آذار 2011م والجيش العربي يضطلع بدور متكامل في مواجهة األزمة

من خالل القدرة على الموائمة بين الواجب اإلنساني والواجب األمني باإلضافة إلى القدرة على بناء منظومة 
معلومات تتصل بالتحقق من هوية الالجئ ومتابعته والقوة اللوجستية بتأمين وسائل النقل والحماية على مدى 
أربعة وعشرين ساعة يوميًا وتوفير الرعاية الصحية للمحتاجين، والتعامل اإلنساني بأسلوب حضاري ساهم في 

التخفيف من العوامل النفسية المصاحبة لّلجوء. 
      نتيجة هذه الصفات عند جيشنا العربي األردني، كان توظيف كل اإلمكانيات ومضاعفة الجهود وزادت من 
كوادرها المؤهلة، لمواكبة التحديات األمنية التي ترتبت على هذه الموجات و التي تتمثل بطول الحدود األردنية 
السورية والتي تصل إلى 375 كلم وتتميز بأنها مأهولة من الجانبين وتكاد تكون مفتوحة وأن السكان في الجانبين 
يتميزون بصلة القرابة والمصاهرة والمعرفة وهذه ترتب تحديًا أمنيًا خاصًا حيث كان تدفق غير طبيعي لالجئين 
وصل إلى ما يزيد على )2664851( الجئ سوري، عاد منهم )1307378(، والموجود اآلن )1357473( 
مما ترتب عليه ظهور تحديات مرافقة تتمثل بمشاكل التهريب والمخدرات والسرقة والتسلل وغيرها واكتشاف 

خاليا نائمة تتربص الوقت المناسب لها لتنفيذ عمليات إرهابية.
      ولمواجهة هذه التحديات تم تغطية الواجهة الشمالية بقوات حرس الحدود مع نقاط مراقبة وسيطرة إضافة 
لدور مراكز األمن العام والدرك، وزودت قوات حرس الحدود بتقنيات عالية لمواجهة أية طوارئ عدا عن عقد 

دورات متخصصة ألفراد القوات المسلحة في كيفية التعامل مع الالجئين. 
بإسم  خاصة  لمديرية  العام  األمن  إنشاء  مثل  السوري  اللجوء  مواجهة  في  الدولة  جهود  وتضافرت        
 "مديرية شؤون الالجئين السوريين " وتتعامل القوات المسلحة األردنية مع أربعة مخيمات لالجئين السوريين

يتواجد فيها  127207 ألف الجئ، وزعت على كل من مخيم الزعتري، الذي يضم بين جنباته )78645( الجئًا 
سوريًا، ثم مخيم األزرق الذي يضم )42147( الجئًا، وبعدها مخيم مريجيب الفهود الذي يضم )5803( الجئًا 
ومخيم الحديقة الذي يضم )612( الجئًا وتناقص العدد لعاملين أولهما وقف النزوح من سوريا والثاني عودة نسبة 
ليست كبيرة من الالجئين إلى ديارهم، وأقامت القوات المسلحة األردنية مستشفى ميداني في المنطقة الحرة لعالج 

الالجئين السوريين بنظام المعالجة الكاملة وتحويل الحاالت الصعبة إلى المستشفيات األردنية.
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2019م العام  نهاية  منذ  العالم  في  إنتشرت  التي  المستجد  كورونا  فيروس  جائحة  أزمة  أظهرت  لقد       
وما ترتب عليها من تبعات وقرارات خاصة على المستوى االقتصادي أهمية القوات المسلحة ومؤسساتها في 
معاونة قطاعات الدولة المختلفة في الحفاظ على تماسك الدولة وتنمية مواردها وديمومتها بالتزامن مع ضمان 
الجيوش هي  السوق ذلك ألن  التأثير على حرية  للمواطنين، دون  تلبية اإلحتياجات األساسية  االستمرار في 
مؤسسات منظمة ومؤهلة لتحمل المسؤوليات الكبيرة فهي جزء من المجتمع بحكم تكوينها البشري وجزء من كيان 

الدولة كونها أداة مهمة من أدوات تحقيقها لوظائفها العامة، وأنها خاضعة للقيادة السياسية.
      كان للقوات المسلحة األردنية واألجهزة األمنية دور أساسي وكبير جدًا في مواجهة تفشي جائحة فيروس 
األردنية  المسلحة  القوات  قامت  فقد  التجول،  ومنع  الدفاع  قانون  الحكومة  تفعيل  بعد  )كوفيد-19( خصوصًا 
واألجهزة األمنية وما تزال تقوم بدور رائد في التصدي لجائحة فيروس كورونا تنفيذًا لتوجيهات جاللة القائد 
األعلى الملك عبدهللا الثاني ابن الحسين المعظم وتطبيقًا لتعليمات القيادة العامة للقوات المسلحة والحكومة األردنية.
      وقد أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة األردنية - الجيش العربي أنها ستتواجد على مداخل ومخارج 
المدن في جميع أرجاء الوطن فانتشر أفراد القوات المسلحة في العديد من الشوارع في المحافظات من أجل تقديم 
الدعم واإلسناد لبقية أجهزة الدولة ومنها األمن العام والدفاع المدني والدرك وكوادر وزارة الصحة ممثلة في 
فرق التقصي الوبائي عبر مرافقتها من أجل تسهيل مهامها في الوصول إلى األماكن والبؤر المصابة بالفيروس 
من أجل غلقها لفحص المصابين والمخالطين وأخذ العينات حفاظًا على سكانها وبقية المواطنين وساهمت القوات 

المسلحة األردنية في تطبيق أوامر الدفاع  والقاضية بحظر التجول في عدد من مناطق المملكة.

الدور الحيوي للجيش العربي االردني في مواجهة جائحة الكورونا 
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      وقامت مديرية التموين والنقل الملكي بتوجيهات من القيادة العامة للقوات المسلحة األردنية - الجيش 
وكذلك  األخرى  والمستلزمات  الخبز  مادة  من  باحتياجاتها  الصحة  وزارة  مستشفيات  جميع  بتزويد  العربي 
فرق  وعملت  ويسر  بسهولة  وصولها  وتنظيم  المحافظات  مختلف  في  المعيشية  بحاجاتهم  المواطنين  تزويد 
 التطهير التابعة لمديرية سالح الهندسة الملكي على إنجاز المهام الموكلة لها على أكمل وجه وحسب الطلب

حيث قامت بتطهير العديد من المواقع باستخدام أحدث األجهزة والتقنيات، كما قامت فرق التطهير بتعقيم غرف 
العزل في طوارئ الخدمات الطبية الملكية.

      وكان لغرفة عمليات إدارة أزمة فيروس كورونا في المركز الوطني لألمن وإدارة األزمات الدور الرئيس 
في عملية تنظيم عودة المواطنين والطلبة األردنيين الذين تقطعت بهم السبل في العديد من دول العالم حيث تم 
تشكيل خلية عمليات إدارة األزمة في المركز الوطني لألمن وإدارة األزمات، بتوجيه من رئيس هيئة األركان 
المشتركة، حيث بات األمر في قبضة مركزية واحدة، وأصدرت العديد من األوامر بفتح نقاط الضبط والسيطرة 
المشتركة وفتح الطرق وتسهيل حركة السير للقوافل العسكرية، إضافة وضع أقاليم األمن العام تحت سيطرة 

القوات المسلحة.
      وعملت القوات المسلحة األردنية - الجيش العربي، على مراقبة تنفيذ إجراءات حظر التجوال وإغالق 
القرى  والمدن، ومنع التنقل من محافظة ألخرى والتمركز عند مداخل المدن ومخارجها، واستخدام االحتياطات 
اإلستراتيجية للقوات المسلحة من مستلزمات الوقاية والعالج وأجهزة التنفس الصناعي وتوزيعها على المستشفيات 
العامة، وتوجيه المركز األردني للتصميم والتطوير على إنتاج الكمامات والقفازات والمالبس ومواد التطهير 
لألفراد وبناء المستشفيات الميدانية إلجراء الفحوصات والعزل للمصابين وكرافانات الحجر الصحي عند المعابر 
وفي منطقة البحر الميت، كما ساهمت القوات المسلحة األردنية واألجهزة األمنية األخرى في مواكبة وحراسة 
الحافالت التي قامت بنقل المواطنين الخاضعين للحجر الصحي من مطار الملكة علياء الدولي إلى أماكن الحجر 

الصحي في الفنادق المخصصة لذلك في العاصمة عمان ومنطقة البحر الميت. 
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       كما وساهمت طائرات سالح الجو ممثلة في طائرات النقل العسكري واإلخالء واإلسعاف الطبي والمروحيات 
في نقل المساعدات والمعدات الطبية والمواطنين من داخل المملكة وخارجها حيث شارك سمو ولي العهد األمير 
الحسين بن عبدهللا الثاني المعظم في عمليات نقل المساعدات للمواطنين بواسطة مروحيات سالح الجو الملكي 
وكذلك كان لمديرية النقل العسكري دور بارز في نقل المواطنين الخاضعين للحجر الصحي من مطار الملكة 
علياء الدولي إلى الفنادق المخصصة للحجر الصحي في العاصمة عمان ومنطقة البحر الميت بواسطه حافالت 
النقل العسكري وذلك بتوجيهات مباشرة من جاللة القائد األعلى للقوات المسلحة وبمتابعة من القيادة العامة للقوات 

المسلحة األردنية – الجيش العربي ممثلة بعطوفة رئيس هيئة األركان.
      أما قوات حرس الحدود فكان لها دور كبير في ضبط الحدود والمعابر من خالل مراقبة البضائع الداخلة 
لألردن وفحصها وضمان سالمتها وخلوها من فيروس كورونا وعملت قوات حرس الحدود أيضًا على فرض 
الحجر الصحي على السائقين فور وصولهم للحدود األردنية وإجراء الفحص الطبي لهم وفي حال إصابتهم العمل 

على حجرهم إضافة إلى دورها األساسي المتمثل بحماية حدود الوطن ومنع عمليات التسلل والتهريب. 
      وكان للخدمات الطبية الملكية الدور األهم منذ بدء جائحة كورونا لتتوائم مع الجهد الوطني المتواصل لمكافحة 
فايروس كورونا المستجد منذ أواسط شهر آذار 2020م، حيث تم إنشاء العديد من المستشفيات الميدانية باإلضافة 
إلى مستشفيات الخدمات الطبية الملكية والخطوات األولى التي اتخذتها شعبة الطب الميداني في كانون األول 
بجمع كافة المعلومات المتاحة عالميًا حول  فيروس كورونا المستجد وطرق الوقاية والتحضير لمواجهتها، كذلك 
ُشكلت قبل تسجيل أول حالة في المملكة، لجنة عليا على مستوى القادة ولجنة صغرى في الطب الوقائي الميداني 

للبدء بتحضير المستشفيات والمستلزمات وأجهزة التنفس وتجهيز مناطق للحجر والعزل.
      تم تسجيل اول حالة كورونا في المملكة في العاشر من اذار 2020م حيث شكل ذلك تحديًا تطلب تكثيف 
ميدانية  ميدانية و12 وحدة طبية  استقصاء، وفتح 6مستشفيات  المختبرات وتشكيل فرق  اإلجراءات وتجهيز 

باإلضافة إلى تشكيل لجان صغرى تعنى بالفيروس المستجد ومساندة وزارة الصحة في المناطق النائية.
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      افتتح جاللة الملك عبدهللا الثاني القائد األعلى للقوات المسلحة، المستشفى الميداني األول في حرم مستشفى 
األمير هاشم بن الحسين بمحافظة الزرقاء بتاريخ 24 تشرين الثاني2020م، التابع للخدمات الطبية الملكية، الذي 
يتسع لـ 300 سرير منها 48 سريرًا للعناية الحثيثة، و12 سريرًا للعناية المتوسطة جاهزة للتحويل إلى أسرة 

عناية حثيثة.
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       وتم افتتاح المستشفى الميداني الثاني في مدينة إربد بتاريخ 9 كانون األول2020 حيث أّن المستشفى مجهز 
الستقبال مرضى كورونا بسعة تصل إلى 300 سرير، منها 48 عنايه حثيثة، و18 سريرًا للعناية المتوسطة.

      وألن دعم الطاقة اإلستيعابية وتعزيز القدرة على مواجهة أي مستجدات للفيروس كانا من أبرز أهداف 
الميدانية بكل ما يتعلق  المعلومات  الملكية، فقد تمكنت من إنشاء محطة خاصة تعنى بجمع  الطبية  الخدمات 
بالفيروس ومتابعته، ودعم المستشفيات إما بعيادات خاصة بالفيروس أو مستشفيات ميدانية مساندة وسيارات 

إسعاف بفرق مجهزة ومدربة للتعامل مع المصابين.
       وإدراكًا ألهمية تدريب الكادر الطبي على التعامل مع الفيروس المستجد )كوفيد-19( والتأهب ألي تطورات 
واإلستعداد لسائر االحتماالت المتعلقة بتفشي الفيروس، فإن الخدمات الطبية شكلت فرق اختصاص ودربتها على 

سحب العينات واالستقصاء الوبائي والتعامل مع المصابين.
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      وفي كلمة جاللة القائد األعلى الملك عبدهللا الثاني "عن بعد" في الجلسة العامة لالجتماع الخامس والسبعين 
للجمعية العامة لألمم المتحدة بتاريخ 22 أيلول2020م قال جاللته : " أصدقائي وضعت أزمة "كورونا" مرآة 
أمام    عالمنا، لُترينا نقاط ضعف نظامنا العالمي، وهكذا، فإنها قد تمنحنا ما يمكن وصفه باللحظة التاريخية 
إلعادة النظر في دور األمم المتحدة والمنظمات الدولية األخرى  لتصبح أكثر تأثيرًا في التعامل مع التحديات 
ْيِن في أي مكاٍن  القديمة والجديدة، سواًء أكانت أوبئًة أو صراعاٍت محتدمة. وما دام الظلم وانعدام السالم مستمرَّ
 في العالم، على األمم المتحدة أال تكّل وأن تستمر في العمل، وعلينا نحن أيضًا أن نواصل العمل بهذا االتجاه." 

وفي تصريحات سابقة لجاللة الملك عبدهللا الثاني جاء فيها:
     " ودعوني أقول لكم، أنتم كبار ألنكم تحققون اإلنجازات العظيمة في أصعب الظروف، وال تعرفون المستحيل 
كبار ألنكم تقدمون أروع صور التضحية واإليثار، وكبار ألنكم في وطن كرامة اإلنسان فيه فوق كل االعتبارات      
نعم، هذا هو األردني الذي أعرفه وأباهي به العالم". وعن القوات المسلحة األردنية قال جاللته: "لقد علمتني 
مدرسة الجندية أهمية أن تكون خططنا استباقية، ولهذا ومنذ اللحظة األولى إلطالق اإلنذار العالمي ضد وباء 
فيروس كورونا، وجهُت الحكومة وقواتنا المسلحة وأجهزتنا األمنية، للتعامل مع هذا الخطر بأعلى درجات 

الجاهزية، ولتشكيل خلية أزمة قبل تفشي الوباء أو فقدان السيطرة عليه، ال سمح هللا. شدة وبتزول"
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جاللة الملك عبداهلل الثاني يوجه الحكومة لتخصيص يوم للمحاربين القدامى والمتقاعدين العسكريين

     وجه جاللة القائد األعلى للقوات المسلحة األردنية – الجيش العربي األردني الحكومة لتخصيص يوم 
للمحاربين القدامى والمتقاعدين العسكريين، تقديرًا لدورهم في التضحيات والجهود في خدمة األردن والقضايا 
العادلة لألمة العربية منذ تأسيس الدولة األردنية، وتم إختيار يوم الخامس عشر من شباط من كل عام ليكون 
 هو يوم المحاربين والقدامى العسكريين، ووجه جاللته رسالة إلى دولة عون الخصاونة رئيس الوزراء بتاريخ 

21 آذار 2012م وتاليًا نص رسالة جاللته: 

بسم هللا الرحمن الرحيم
والصالة والسالم على سيدنا محّمد، النبي العربي الهاشمي األمين،دولة األخ عون الخصاونة، حفظه هللا، رئيس 
الوزراء األكرم، يطيب لنا أن نبعث إليك بتحية عربية هاشمية، وأن نعرب عن تقديرنا لك وللفريق الوزاري 
على ما تبذلونه من جهود خّيرة، لترجمة رؤيتنا لمسيرة اإلصالح وإخراجها إلى حّيز الواقع، وصواًل إلى األردن 

األنموذج في التحول الديمقراطي الذاتي، الذي يكرس الحرية والمشاركة والمسؤولية.
     ونود أن نتوجه بالتحية والّشكر والتقدير إلى سائر مؤسساتنا األمنية، ومنتسبيها من ضباط وأفراد على ما 
يبذلونه من عمل دؤوب ومستوى رائد ومتميز من الوعي والحكمة واألناة والصبر أنتج مناخًا عاّمًا متسامحًا 
ومتفهمًا للظروف والتحوالت التي يمر بها المجتمع، ما وّفر بيئة حافزة للعمل السياسي الجاد والراغب في 
المشاركة الحقيقية، والشراكة في صناعة القرار لحمل أصوات المواطنين وترجمتها إلى سياسات وإجراءات 

تنفيذية.
إن تقديرنا لنشامى ونشميات األجهزة األمنية يأتي في سياق احتفاالت المملكة بيوم الكرامة، التي يستذكر فيها 
األردنيون والعرب دور قواتنا المسلحة الباسلة في هذه المعركة الخالدة، وذكراها الغالية على قلوب ووجدان 

كل األردنيين، حين سّطر جيشنا العربي أنصع الصفحات، ذودًا عن تراب الوطن الطاهر ضد الظلم والعدوان.
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     وقد شّكلت هذه البطولة فصاًل راسخًا في كتاب البطوالت األردنية نفخر ونعتز بها، ألنها الشاهد على أن 
اإلصرار والعزيمة تتغلب على كل الظروف والتحدّيات. وفي هذا اليوم، الذي نستذكر فيه وقفات الجيش العربي 
الباسل، يوم أن صان كرامة األردن واألردنيين، نقف احترامًا لشهداء األمة والمحاربين القدامى والمتقاعدين 

العسكريين، الذين صنعوا هذا النصر بدمائهم وبطوالتهم.
     وفي غمرة هذه االحتفاالت الوطنية الزاهية، نرى أنه بات من الضروري إعالن يوٍم نحتفل فيه بالمحاربين 
القدامى والمتقاعدين العسكريين، الذين قاتلوا في معارك الجيش العربي في اللطرون وباب الواد والكرامة 
وسائر المعارك التي خاضها جيشنا المصطفوي دفاعًا عن الوطن واألمة، ويخصص كيوم للوفاء للمحاربين 
القدامى، وهم الرديف لجيشنا العربي وأجهزتنا األمنية الباسلة. وقد ارتأينا أن يكون الخامس عشر من شباط 
في كل عام يوما للوفاء للمحاربين القدامى، وهو اليوم الذي سطرت فيها إحدى وحدات قواتنا المسلحة الباسلة 

أسمى معاني البطوالت عام 1968 قبيل معركة الكرامة.
    إننا إذ نكرس هذا اليوم مناسبة وطنية نعبر فيها جميعا عن تقديرنا لمحاربينا القدامى، لنستذكر دائمًا 

عطاءهم المميز، وجهادهم في سبيل هللا والوطن. وهم صّناع التنمية وأصحاب رسالة اإلنسانية والسالم.
      مجددًا التهنئة لكم ولنشامى الجيش العربي ومؤسساتنا األمنية بهذا اليوم المبارك، داعيًا لهم دومًا بالتوفيق 

وثبات العزيمة وسداد الرأي.

والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،
   

      وقد أشار جاللة القائد األعلى إلى معنى اختيار هذا اليوم الذي سطرت فيه إحدى وحداتنا أسمى معاني 
البطولة وهي كتيبة الحسين الثانية في تصديها لهجوم جوي ومدفعي من قبل العدو في يوم 15 شباط 1968م وقد 
إستشهد في ذات اليوم سبعة من الكتيبة منهم قائد الكتيبة الرائد منصور كريشان)*( وكانت الجبهة الشمالية في ذلك 

اليوم بحالة اشتباك مع العدو، وصمدت قواتنا وأفشلت الهجوم المعادي.

)*( الشهيد الرائد منصور كريشان ولد عام 1926وجده الشيخ حسين كريشان  وتخرج من مدرسة المرشحين برتبة ضابط مرشح عام 1950،واشترك باالشتباكات عام 1956 في منطقة قلقيلية ،واصبح قائدا 
لكتيبة الحسين الثانية عام 1965 وقاتل في القدس ،ومن ثم انتقلت الكتيبة إلى االغوار الشمالية واستشهد رحمه هللا يوم 15 شباط 1968م اثناء ما يعرف بحرب الثمان ساعات وسمي هذا اليوم بيوم الشهداء 

السبعة ،وأمر جاللة الملك عبدهللا الثاني ان يكون هذا اليوم يوما للوفاء للمحاربين القدامى والمتقاعدين العسكريين 
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السالح  رفاق  مبادرة  يطلق  االردنية  المسلحة  للقوات  االعلى  القائد  الثاني  الملك عبداهلل  جاللة 
وباشراف سمو االمير الحسين ولي العهد

بالمتقاعدين  السامي  الملكي  االهتمام  جاء       
تجمع جاللة  التي  الوطيدة  العالقة  نتيجة  العسكريين 
في  الخدمة  من  عقود  عبر  السالح  برفاق  الملك 
من  تحمله  وما  العسكرية  والتشكيالت  الوحدات 
تشكل  التي  والدروس  والذكريات  والدالالت  المعاني 
من  وكمحطة  العسكريين،  المتقاعدين  هوية  مجتمعة 
محطات الوفاء والتقدير للمتقاعدين العسكريين " رفاق 
السالح"اطلق جاللة الملك عبدهللا الثاني القائد االعلى 
للقوات المسلحة االردنية مبادرة رفاق السالح تستهدف 
شريحة المتقاعدين العسكريين بتقديم تسهيالت ائتمانية 
وتدريبية وتسهيالت بنكية وغيرها تقديرًا وعرفانًا لهم 
على ما قدموه من تضحيات في سبيل رفعة ونهضة 
األردن، تأتي مبادرة  رفاق السالح لدعم المتقاعدين 
بإشراف  الذي اطلق  القدامى  العسكريين والمحاربين 
من سمو ولي العهد، يضم خمسة محاور تشمل ثالثة 
محاور مادية، ومحورين معنويين، تتمثل في تسريع 
دور قروض اإلسكان العسكري واالستفادة من الخدمات 
العسكري  االئتمان  صندوق  يقدمها  التي  المصرفية 

وبرنامج المنافع والخصومات ضمن شبكة واسعة من التجار والموردين وإيجاد مسارات خاصة للمتقاعدين في 
مختلف الدوائر والمؤسسات الحكومية، إضافة إلى الدورات التوجيهية والتدريبية لضباط الصف قبل التقاعد حيث 
يستفيد من هذه المبادرات العاملون والمتقاعدون من القوات المسلحة واألجهزة األمنية وبما ينعكس ايجابًا على 

مستوى االقتصاد الوطني وتحفيزه.
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الجيش العربي األردني وخدمة العلم ، وتفعيل القانون ايلول 2020

       كانت البداية لقانون خدمة العلم عام 1976م، واستمر قانون خدمة العلم لعام 76 لحوالي عشر سنوات
حين تم عرض مشروع قانون جديد قد صدر تحت رقم 23 لسنة 1986م، واستمر تنفيذه حتى عام 1991م حين 

كان قرار إيقاف العمل بخدمة العلم، مع التأكيد أنه ال عالقة لدخول األردن في مفاوضات السالم.  
وحين نعود إلى بدايات تطبيق قانون خدمة العلم نستذكر أن المغفور له الملك الحسين طيب هللا ثراه قد رعى 
تخريج أول فوج من المكلفين بعد إنتهاء التدريب بتاريخ 9 تشرين الثاني 1976م، وألقى جاللته خطابًا يعتبر 
وثيقة تتحدث عن أهداف خدمة العلم، وبدأ الخطاب بتسمية المكلفين " أيها الجنود البواسل " بمعنى اإلرتقاء لمستوى 

الجندية للمكلف مكانة وواجبًا، ومما جاء في خطاب جاللته وهو يثمن رسالة خدمة العلم:
     "إن خدمة العلم هي إعالن عن أقصى أنواع الوالء للوطن، ففي خدمة العلم يلتزم الشباب األردني بتقديم 
نفسه وحياته لوطنه إذا ما دعا الداعي، وفيه يعاهد ربه على أن يكرس عمره لبلده وألمته  وفي خدمة العلم 
يتعلم أبناؤنا معاني الجندية وهي معان يقوم عليه كل وطن وكل مجتمع، ألنها معاني اإلخالص والتضحية 
واإلنضباط والبسالة والعمل المخلص، ودون هذه المعاني ال تقوم لمجتمع قائمة وال تنشأ حضارة وال تتكون 

أمة" .
      وخدمة العلم تأتي كواجب وطني للدفاع عن األرض والمكتسبات ودرء المخاطر التي تحيط بنا وهنا لخص 

المغفور له الملك الحسين بخطابه في حفل تخريج الدفعة األول من مكلفي خدمة العلم بقوله :
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      بلدنا يواجه تحديات تاريخية يفرضها واقعه الجغرافي والمرحلة التاريخية التي تمر بها أمتنا، فاألردن 
طليعة المواجهة في المعركة المرة القاسية مع أعداء األمة العربية، فلقد جابهنا الهجمة الصهيونية العدوانية 
على أمتنا بصدرنا منذ مطلع هذا القرن، ولقد تحملنا دفاعًا عن أمتنا الصدمة تلو الصدمة  ودفعنا ثمن إيماننا 
بقضية أمتنا العربية وحقوقها من دم أبنائنا ومن مواردنا القومية، وجازفنا بمصيرنا وبكياننا في كل مواجهة 
مع العدو، ولم يتردد األردن يومًا في أن يقف الموقف القومي الشريف إزاء أمته وحقوقها مهما كانت األخطار 
ومهما كانت التضحيات، ولئن كنا ندعو أمتنا للعقل والحكمة وللتخطيط المسؤول بالنسبة لقضاياها ولمواجهة 
الظروف الدولية المتغيرة فإننا كنا دائمًا أول من يلبي النداء حين تقع الواقعة وينفجر الخطر، وكان إخوانكم 

الجنود يندفعون لمواجهة الموت بقلوب مؤمنة ووجوه باسمة وصدر منشرح."  
      واليوم لن تختلف الرسالة وال االهداف والمعنى، وكما يقول جاللته رحمه هللا ". 

هذا البلد هو فكر وقلب الثورة العربية الكبرى، وأن آمال وأهداف هذا البلد هي من صلب آمال وأهداف األمة 
العربية حين أيقظتها في مطلع هذا القرن الثورة العربية الكبرى تدعوها للنهوض واللحاق بركب العالم المتقدم 

وتحضها على اإلتحاد والتماسك والتوجه بخطى ثابتة إلى المستقبل مع إلتزام بالتراث والتاريخ ."
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الجيش العربي األردني في الخطاب السامي لجاللة الملك عبداهلل الثاني

        القائد األعلى للقوات المسلحة األردنية – الجيش العربي جاللة الملك عبدهللا الثاني ابن الحسين، هو رئيس
للدولة  المستقبلية  الرؤية  ورسم  السامي  التوجيه  المختلفة  بأنواعه  خطابه  في  ونجد  الثالث،  السلطات 
اللباس العسكري ( لباس العرش لباسه الرسمي هو  البرلمان األردني أن  افتتاح   األردنية و نرى جاللته في 
) وخطاب العرش هو رقم واحد في الدولة فيه رسم رؤية العرش للحكومة وكل األجهزة في كيفية تنفيذ خططها

ومن ثم نرى سلسلة خطابات جاللته في حفل افتتاح أو تخريج عدد من المعاهد العسكرية األردنية، وكذلك في 
بعض اللقاءات في الوحدات، وأيضًا في بعض الرسائل الموجهة للجيش، وكانت كتيبة الحسين الثانية "أم الشهداء 
 " هي أول وحدة عسكرية يزورها جاللة الملك عبدهللا الثاني بعد تسلمه لسلطاته الدستورية بشهرين  1999/3/9
وجاءت الزيارة استذكارًا للراحل المغفور له بإذن هللا الملك الحسين طيب هللا ثراه التي تحمل اسمه، وألنها صاحبة 

اكبر عدد من الشهداء الذي ضحوا في حرب فلسطين 48 وفي حرب حزيران 67 وفي حرب االستنزاف
وألقى جاللته كلمة في مرتبات الكتيبة تاليًا نصها:
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بسم هللا الرحمن الرحيم 

إخواني النشامى ضباط وضباط صف وأفراد كتيبة الحسين االلية الثانية "أم الشهداء "
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته 

    أنا سعيد بوجودي معكم ، فأنا أرى صورة الحسين في وجه كل واحد منكم واسمع صوته في أصواتكم 
تمامًا مثلما أرى صورته الغالية وأسمع صوته الحبيب في وجه وصورة كل فرد من رجال قواتنا المسلحة 
كل  وعند  عندي  خاصة  مكانة  لها  إخوان  يا  الكتيبة  هذه  العزيز.  األردني  شعبنا  أبناء  من  مواطن  وكل 
من  غيرها  وفي  واللطرون  الواد  وباب  جراح  الشيخ  في  معروفة  وبطوالتها  معروف  تاريخها  األردنيين، 
أسم في  أعظم  نالت  الجرحى  مائة وخمسين شهيدًا غير  أكثر من  قدمت  والبطولة ،وألنها  الشرف  معارك 
رحمه هللا  طالل  الملك  جدي  وكان  العربي،  الجيش  في  كتيبة  أقدم  ثاني  الكتيبة  وهذه  الشهداء"  "أم  الدنيا 
تعرفون  وكلكم  حرب 48،  قبل  الفلسطينيين  المناضلين  من  أفواج  تدريب  شرف  لها  وكان  ضباطها،  أحد 
 أن هذه الكتيبة كان لها مكانة عظيمة عند جاللة سيدنا، ولهذا السبب سماها باسمه الغالي كتيبة الحسين 
تتذكرون مع إخوانكم انه قال : " النشامى إما العيشة بشرف أو الموت بشرف " ومن يومها صارت هذه الجملة 
شعارا للكتيبة وستظل شعارها لألبد بعون هللا ، لهذه األسباب كلها أنا اليوم موجود معكم في أول زيارة لكتائب 
ووحدات جيشنا الباسل .. أول زيارة أقوم بها بعدما شرفني جاللة سيدنا باستالم المسؤولية األولى في االردن 
الحبيب. ونحن كلنا في هذا الوطن أيها األخوة جنود الحسين وكلنا لعيون الشعب الذي أحب الحسين وعيون 
الوطن الذي بناه الحسين ،والشعار الذي يزين جبين  كل واحد منا نفتخر به ونحن تعلمنا من سيدنا أن نكون 

فداء للوطن وفداء لالمة العربية التي يقف االردن في أول صفوفها. 

بارك هللا فيكم أجمعين 

وتحية من عبدهللا أخوكم لكل النشامى في قواتنا المسلحة، ومسيرة الحسين التي انتم رجالها مستمرة بعون 
هللا ،وستبقى الراية مرفوعة بهمتكم  وتظل الجباه عالية ال تنحني اال هلل كما أرادها الحسين دوما أن تكون.

والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته 
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ويحرص جاللته عند تعين أي رئيس هيئة أركان أن يتفضل برسالة خاصة فيها توجيهات وتطلعات   
وكنموذج من رسائل جاللته الموجهة للجيش أو لرؤساء األركان نص الرسالة التالية إلى رئيس هيئة األركان 

المشتركة التي يعهد فيها اليه بهذه المهمة في 24 تموز 2019 م:

" عطوفة األخ العزيز اللواء الركن الطيار يوسف الحنيطي، حفظه هللا

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

       لقد وقع إختياري عليك لتتولى موقع رئاسة هيئة األركان المشتركة للقوات المسلحة األردنية - الجيش
العربي، قرة عيننا ومصدر فخارنا ومحط تقديرنا وثقتنا. لقد سطرت قواتنا المسلحة الباسلة بدماء شهدائها

الطاهرة، عنوان فخار وعز في الذود عن حياض الوطن والدفاع عن قضايا األمة والمحافظة على األمن الوطني
األردني واألمن القومي العربي، إخالصًا ووفاًء، بالعمل والفعل، لمسمى "الجيش العربي"، وللمبادئ القومية التي
تأسست عليها عقيدتها، مستلهمة المبادئ العظيمة للثورة العربية الكبرى في الحرية والكرامة والوحدة والتقدم.
وإنني، وإذ أعهد إليك بشرف وواجب حمل هذه المسؤولية، لما خبرته فيك من كفاءة وقدرة في مختلف  
المواقع، التي توليت خالل خدمتك الطويلة والمتميزة في قواتنا المسلحة األردنية الجيش العربي، ألوجه من
خالل هذه الرسالة، تحية عربية هاشمية ملؤها اإلعتزاز والتقدير العالي والراسخ لقواتنا المسلحة - الجيش

العربي المصطفوي الباسل، درع الوطن وسياجه الحامي ولمنتسبيها األشاوس من ضباط وضباط صف وأفراد
من أبناء وبنات أسرتنا األردنية الواحدة المتعاضدة والمتحابة دومًا، بإذن هللا، وزمالئهم وزميالتهم من رفاق

السالح من منتسبي أجهزتنا األمنية كافة.
عطوفة األخ العزيز، إن قواتنا المسلحة األردنية - الجيش العربي، تستحق منا جميعا كل الدعم واإلسناد  

والمؤازرة، لتظل كما عهدتها وكما خبرها األردنيون مثاال يحتذى ويشار إليه بالبنان في الكفاءة واالنضباط
واإليثار والتفاني، وعليه فإنني أوجهك بالعمل على تكثيف الجهود الرامية إلى تطويرها وإعادة هيكلتها وتحديثها

وتعزيز وتطوير قدراتها لتواكب هذا العصر، ولتظل مضرب المثل في الكفاءة والقدرة واألداء المحترف.
متمنيا لك التوفيق في مهمتك، ومعبرًا لك عن دعمي الكامل لكل الجهود التي من شأنها اإلسهام في   

تعزيز مسيرة القوات المسلحة األردنية - الجيش العربي.

والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
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     ومن خطابات جاللته في ذكرى الثورة العربية الكبرى ويوم الجيش وعيد الجلوس الملكي  في 12 حزيران 
2011م قول جاللته : " إننا نستلهم اليوم إرث ثورة العرب الكبرى، ورسالتها في الحرية والعدالة والتسامح 
حوله نلتقي  الذي  المواطنة  بمبدأ  جميعا  تذكرنا  أن  بد  ال  علينا  العزيزة  المناسبة  وهذه  اإلنسان.   وكرامة 

 كما إلتقى األردنيون من سائر منابتهم وأصولهم على ثرى الوطن وأسسوا دولتهم  وصاروا كلهم بنعمة هللا 
إخوانا." 
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      ومن خطاب جاللته في ذكرى الثورة العربية الكبرى ويوم الجيش وعيد الجلوس الملكي 
في 8 حزيران 2008م قال جاللته: بهذه المناسبة، أتوجه بتحية الفخر واالعتزاز، إلى النشامى رفاق السالح 
حماة الوطن والمسيرة، رمز العطاء والتضحية والبطولة، في الجيش العربي واألجهزة األمنية وإلى كل مواطن 

ومواطنة في أردن العروبة والوحدة، وأقول لهم جميعًا: كل عام وأنتم واألردن العزيز بألف خير.
ويسرني أن التقي معكم اليوم، وأنتم تمثلون النخبة، من أبناء هذا الشعب الخّير المعطاء، وباعتباركم قيادات 
في مجتمعاتكم المحلية، والكثير منكم كان في مواقع متقدمة من مواقع المسؤولية، وبعضكم ما زال في موقع 
المسؤولية. نلتقي حتى نتحدث بمنتهى الصراحة والشعور بالمسؤولية، حول بعض القضايا واألمور المتعلقة 
بأوضاعنا الداخلية، خاصة ونحن على موعد قريب من إجراء االنتخابات النيابية، التي تجسد حرصنا على 
استمرار وتعزيز مسيرتنا الديموقراطية، وحمايتها من كل من يريد اإلساءة إليها، أو االنحراف بها عن مسارها 

الصحيح.
       وكان جاللته يشارك إخوانه الجنود في كل مناسباتهم، وهنا في حفل إفطار رمضاني مع الجنود بتاريخ 
 3 أيلول 2008م خاطب جاللته جيشه الباسل: " في هذا الشهر المبارك، نتذكر دائمًا التضحيات والبطوالت التاريخية

العرب  من  األجداد،  حققها  التي  واإلنتصارات،  الشرف  معارك  من  والكثير  واإلسالمية،  العربية  ألمتنا 
العزم  منها  نستمد  حتى  العظيمة،  واإلنتصارات  اإلنجازات  هذه  نتذكر  العصور...  مر  على  والمسلمين، 
األردن فيه  يكون  الذي  المستقبل  والصعوبات، وصناعة  التحديات  مواجهة  بقدرتنا، على  والثقه   واإلرادة، 

المثل والقدوة، في األمن واإلستقرار، والقوة واإلزدهار، وتوفير الحياة الكريمة لكل مواطن ومواطنة في هذا 
البلد." 

      ويرعى جاللته نخريج أفواج الضباط وغيرهم في القوات المسلحة  وفي رعاية لجاللته لحفل تخريج الفوج 
الحادي والعشرين – كتيبة خالد بن الوليد في جامعة مؤتة الجناح العسكري قال جاللته مخاطبًا الخريجين : 

" اإلخوة الخريجون األعزاء، إعتبارًا من هذا اليوم، سيكون كل واحد منكم في ميادين الشرف والعمل والعطاء 
فأنتم جنود الوطن المخلصين، الذين ال تزيدهم التحديات والصعوبات، إال عزيمة وإرادة، وقوة وإخالص، لرسالة 
الثورة العربية، التي قامت من أجل تحرير األمة وتوحيدها، والدفاع عن قيم الحق والعداله والحرية. وأنا واثق 
أن كل واحد منكم، يدرك أن أمن الوطن واستقراره، هو فوق كل المصالح واإلعتبارات، وأن األولوية األولى 

بالنسبة لنا جميعا، هي حماية هذا الوطن، والحفاظ على مسيرته ومنجزاته."
      إن القوات المسلحة شريك رئيسي، في مسيرة التنمية الشاملة وخاصة في مجاالت التدريب والتأهيل للقوى 
البشرية، وإقامة المشاريع اإلنتاجية، وتوفير الخدمات األساسية، في مجاالت التربية والتعليم والرعايه الصحية.
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وجاللته يستذكر تاريخ الجيش العربي وبطوالته ويوجه لالحتفال بهذه المناسبات الوطنية ويولي المحاربين القدامى 
والشهداء اهتمامًا خاصًا، وهنا نقرأ في كلمات جاللته وهو يخاطب الجيش واألردن والعالم في الذكرى األربعين 

لمعركة الكرامة في 19 آذار 2008م يقول جاللته: 
     " في هذا المكان وقبل أربعين عامًا قاتل النشامى األردنيون بشرف وشجاعة، للدفاع عن ثرى األردن

 وبالرغم من تفوق العدو في العدد والسالح واإلمكانيات، تمكن أبناء هذا الجيش من تحقيق النصر الذي أذهل 
العدو وأجبره على اإلعتراف بالهزيمة وألول مرة في تاريخه.

     هنا وقبل أربعين عامًا، كان صوت الحسين - رحمة هللا عليه - يشد من عزيمة النشامى، ويرفع معنوياتهم 
وكان النشامى عند ثقة الحسين، فمنهم الذي جرح ومنهم الذي استشهد، ومنهم الذي إحتفل بالنصر الكبير.

      ونحن اليوم ومن هذا المكان، نتوجه بتحية الفخر واإلعتزاز لكل من شارك وساهم في هذه المعركة 
حطين ولواء  عالية،  األميرة  ولواء  القادسية،  لواء  العربي:  الجيش  في  والوحدات  األلوية  مختلف   من 

والتموين  والصيانة،  والهندسة،  المدفعية،  من  الكتائب  وسائر  الستين  المدرع  واللواء  الهاشمي،  واللواء 
والالسلكي والخدمات الطبية، وغيرها من كل التشكيالت التي ساهمت في تحقيق النصر في هذه المعركة."
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الجيش العربي األردني في كتاب جاللته "فرصتنا االخيرة "

      من الفقرات الطريفة في كتاب جاللة الملك عبدهللا الثاني فرصتنا االخيرة في حديثه عن القوات المسلحة 
األردنية استذكاره لخدمته العسكرية في القطرانة، هذه المنطقة الصحراوية في وسط األردن إلى الشرق من 
الكرك بحوالي خمسة واربعين كيلومتر، ربما يطيب لنا ان نسميها ليالي القطرانة التي عاش جاللته فيها الحياة 
العسكرية الشاقة، وحين استهل جاللته حكمه الميمون كان يتحدث عن واقع الجند بتجرد وصراحة وهو يصف 
معاناة الجندي في تنقله وترحاله ومستوى دخله وأعباء المعيشة والتحديات االقتصادية، وفي حفل افطار رمضاني 
مع الجيش بتاريخ 3 تشرين األول 2007م قال جاللته: وهناك أيضًا خطط ومشاريع، لرفع مستوى معيشة أسر 
وعائالت أبناء وبنات القوات المسلحة، واألجهزة األمنية، سواء العاملين أو المتقاعدين أو الشهداء، وبخاصة في 
مجال توفير السكن الكريم لهم ولعائالتهم. باإلضافة إلى الخطط والمشاريع اللي ستقوم بها القوات المسلحة، في 

مجاالت التدريب والتأهيل للشباب األردني، للحد من مشكالت الفقر والبطالة في كل المحافظات." 
       في الفصل الواحد والعشرين الذي حمل عنوان " السالم كما اؤمن به " في الصفحة رقم 308 جاء نص جميل 
فيه روعة التواضع الملكي االنسان حين يقول جاللته : » عندما أرفع الدعاء إلى هللا عز وجل أسأله الرحمة 
والحماية ألحبتي، وأفراد عائلتي، ولجنودي، ولوطني الحبيب، ولحكومتي، من موقعي على رأس الدولة أدعو 
لشعبي، لتحسن مستوى عيشه وصحته، وأحيانًا أضرع إلى هللا في صالتي أن يحقق أمورًا بعينها  كالمزيد من 

الوظائف لشبابنا وشاباتنا، وأصلي أحيانًا كي يهطل المطر غيثًا على األرض وزارعيها ».
      وهذا الكتاب الذي حمل اسم فرصتنا االخيرة في السعي نحو السالم في زمن الخطر قد صدر عام 2011م 
في 448 صفحة، وكان بثماني لغات، ويتألف من ستة أقسام و27 فصال ،وهو سجل ببليوغرافي وروايات من 
الواقع وحديث عن السالم والكراهية والتعنت االسرائيلي التي يصفها جاللته بأنها قد اختارت العيش في القلعة       
وانها لن تعيش بسالم طالما هذا نهجها. ولكن هنا اختار االهداء من جاللته لشعبه الذي كان في الصفحة األولى  
فجاللته لم يختر شخصا عزيزا او جهة ما لتقديم هذا الكتاب كهدية بل اختار شعبه  وهنا يقول جاللته: " أَحبُّ 
لحظات حياتي هي اللحظات التي أكون بها مع أبناء شعبي "، لذا كانت الصفحة األولى مطرزة بالعبارة الرائعة 
التالية " أهدي هذا الكتاب إلى الشعب األردني ". لعلها المرة األولى التي يهدي بها ملك، مثل هذا الكتاب المبدع 

إلى شعبه.
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مقتطفات مصورة من زيارات جاللته لتشكيالت ووحدات الجيش العربي األردني

      يقول جاللة القائد األعلى الملك عبدهللا الثاني ابن الحسين : "احب اللحظات إليّْ حين أكون بين اخواني 
الجنود "وزيارات جاللته للتشكيالت والوحدات وكل االدارات هي متكررة وتتنوع من خالل رعاية جاللته لتخريخ 
افواج المتدربين بدءا من الكلية العسكرية الملكية إلى جامعة مؤتة إلى كلية القيادة واألركان الملكية إلى كلية الدفاع 
الوطني إلى افواج الطيارين وغيرها باإلضافة إلى حضور جاللته  للمناورات والتمارين العسكرية المختلفة في 
الميدان ورعاية المناسبات العسكرية مثل يوم المحاربين القدامى والمتقاعدين العسكريين، وذكرى معركة الكرامة 
ومعرض سوفكس العالمي وغيرها وأيضًا زيارات جاللته لمختلف الوحدات في الميدان ومشاركته لحياتهم اليومية 

واستقبال الشهداء خاصة شهداء قواتنا في عمليات حفظ السالم .
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سمو األمير الحسين بن عبداهلل الثاني، ولي العهد

      ولد صاحب السمو الملكي األمير الحسين بن عبدهللا الثاني، ولي العهد في مدينة عمان في التاسع عشر من 
شهر محرم سنة 1415 هجرية، الموافق للثامن والعشرين من حزيران عام 1994م ميالدية، وسموه أكبر أنجال 
جاللة الملك عبدهللا الثاني وجاللة الملكة رانيا العبدهللا، وهو السليل الثاني واألربعون للنبي محمد، عليه الصالة 
والسالم. ولسموه شقيق واحد هو صاحب السمو الملكي األمير هاشم وشقيقتان؛ صاحبتي السمو الملكي األميرة 
إيمان و األميرة سلمى، وصدرت اإلرادة الملكية السامية في التاسع من شهر رجب سنة 1430 هجرية، الموافق 
للثاني من شهر تموز عام 2009م ميالدية، بتسمية سمو األمير الحسين بن عبدهللا الثاني وليًا للعهد، اقتداء بنهج 
 والده جاللة الملك عبدهللا الثاني ابن الحسين وسيرة أجداده الهاشميين في التواصل مع أبناء الشعب األردني.

       يحرص سموه على مرافقة جاللته في زياراته وجوالته التفقدية لمختلف محافظات المملكة، كما يرافق جاللة 
 الملك في عدد من النشاطات الرسمية والعسكرية محليا ودوليا. وعين سمو ولي العهد نائبًا لجاللة الملك عدة مرات

 تخرج سموه عام 2017م من األكاديمية العسكرية الملكية ساندهيرست، ويحمل سموه رتبة مالزم أول في القوات 
المسلحة األردنية -الجيش العربي، وفي شهر آذار 2021م التحق سموه بالمنطقة العسكرية الوسطى ليخدم قائد 
فصيل مشاه آلي في كتيبة األمير الحسين بن عبدهللا الثاني اآللية/1 الملكية )أم الجيش( في لواء الملك الحسين بن 

طالل المدرع الملكي /40. 
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مئوية الدولة االردنية 

الحادي عشر من نيسان، يوٌم حافٌل بصور االفتخار باإلنجاز، نستهل به احتفالنا بالمئوية األولى لتأسيس   
الدولة األردنية بالتكريم الملكي السامي ومنح وسام مئوية الدولة األردنية لشهداء الجيش العربي، وهو أول وسام يمنح 
بهذه الصفة، ايمانًا بالقيمة الوطنية لشهدائنا الذين تكمن بدمائهم وتضحياتهم عزة األمة ومعنى وجودها واستمرارها، 
مائة عام على نهضة المملكة األردنية الهاشمية، منذ التأسيس عام 1921 م، والدولة تمضي بثوابت ومرتكزات من 
منطلق ومبادئ الثورة العربية الكبرى، ومن وحي اإلرث الهاشمي التليد، لتكون الدولة األردنية دولة القانون والحق 
والمؤسسات، التي ال تتغير مهما كانت الخطوب والعاديات، وحملت في رسالتها معاني الرقي والحضارة وخدمة 

اإلنسان، وتميزت بقيادتها الهاشمية التي اعتمدت نهج الدستور واالحتكام إلى القانون وتوخي الحق والعدالة.
         إن تأسيس الدولة األردنية وتطورها يحكي قصة نضال وكفاح خاضها الهاشميون بدءًا من األمير عبد هللا 
األول طيب هللا ثراه وإلى جاللة الملك عبد هللا الثاني أعزه هللا وأدام ملكه، ساندهم بها األردنيون األوفياء لبناء نموذج 
وطني فريد كّرس ترابط الشعب األردني والتفافه حول قيادته الهاشمية، فترّسخت قواعد البناء واإلنجاز الذي تحقق 
خالل مسيرة مئة عام، ورايات بني هاشم خفاقة تحمل رسالة الحرية والعدل في ظل الدولة األردنية الراسخة، ولم 
تكن مسيرة البناء الوطني خالل العقود الماضية سهلة، ألنها جاءت في ظروف محلية وإقليمية صعبة، ولكن بالعزيمة 
والتحدي واإلصرار فقد استطاع النظام السياسي في األردن أن يتجاوز تلك التحديات بما تمّتع به من شرعية تاريخية 
ودينية، وتحققت اإلنجازات على نحو من البناء التراكمي الذي نشهده اليوم من استقرار وازدهار في دولتنا األردنية 

الراسخة التي تواكب الحداثة والتطور.  
         كان البدء لبني هاشم في بناء نظام خاص للمجتمع العربي في الفترة من 418 -482 ميالدية قبل 

والدة الرسول صلى هللا عليه وسلم التي كانت عام 570 ميالدية، وظهور دار الندوة التي انشأها قصي بن كالب 
جد الهاشميين، لتكون أول حكومة عربية في زمن مبكر ترعى شؤون المدينة المنورة، والهاشميون عبر التاريخ 
يؤدون دورًا مسؤواًل مستندًا إلى اإلرث التاريخي الذي حباهم هللا سبحانه وتعالى به: "إنما يريد هللا ليذهب عنكم 

الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا" .
         شهد التاريخ ممالك ملوك بني هاشم في أرض الحجاز، ثم لتمتد في عهد الرسول الكريم، وتتقدم العصور 
اإلسالمية وهي تبني النظام والوحدة، حتى كان فجر العرب من جديد بقيادة آل هاشم يجددون مجد األمة والعروبة 
في مطلع القرن العشرين بأكبر ثورة عربية ونهضة شاملة، ويتقدمون لبناء الدولة العربية وبعث الروح القومية في 
نفوس العرب جميعًا ونستذكر قول الملك المؤسس حين قال: "نحن آل البيت إنما السبب في كل الممالك والزعامات 

العربية التي نراها اليوم."
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        ويكفي آل هاشم فخرًا هذا الدأب والمنحى ويكفيهم أنهم الصدق عند اللقاء، والوفاء للوعد، والقيادة المخلصة في 
زمان الصعاب، يحملون اإلرث كابرًا عن كابر يتحدرون من الفرع الطيب ومن دوحة مباركة، تحمل الراية الخفاقة 
تنتقل من يد الى يد، وتشتد األيدي وهي تهنأ بقيادتهم، وعظيم أفعالهم يرتفعون إلى مستوى األحداث ،ويتقدمون في 
صفوف الخير والمساندة ويسّخرون كل الوقت والجهد، لنصرة قضايا العرب في كل المحافل الدولية ،يدعون للوحدة 
وتنظيم الصفوف وبناء القوة الذاتية العربية ،ونبذ كل أشكال العنف والدعوة للحوار والمنطق المسؤول ،ويترجم جاللة 
الملك عبدهللا الثاني ابن الحسين المعظم الهاشمي العربي األصيل كل هذه المعاني ثابتًا عند الحق ،متقدمًا الصفوف، 

كنهج آل البيت وآل هاشم األطهار الميامين.
      مائة عام على نشوء الدولة األردنية التي واجهت مخططات في البدء تستهدف األرض والسيادة والعروبة، حين 
كان تأسيس الدولة األردنية في الثاني من آذار 1921م ومن ثم تشكيل أول حكومة أردنية في 11 نيسان 1921، 
منذ ذلك الحين واألردن يفكر في الدولة المستقلة والسيادة التامة إلى إعالن االستقالل األول في 25 أيار 1923م، 
وبين كل تاريٍخ وتاريخ ومحطة قصة وموقف تتصل بمصارعة مخططات استهدفت أن تكون أرض األردن لغير 
العرب إلى أن نجح األمير عبد هللا بإبعاد شبح وتهديد كل المخططات بدبلوماسية واقعية حازمة، حتى أرسى قواعد 
دولة حملت رسالة النهضة، وتحقق لألردن أن ينتقل دستوريًا من مرحلة حكومة الشرق العربي1921 إلى إمارة 
شرقي األردن بعد إقرار القانون األساسي للدولة األردنية في 16 نيسان 1928، وبعد توقيع أول معاهدة متكاملة بين 

دولتين، الدولة البريطانية والدولة األردنية.
      وجاء تركيز األمير عبد هللا بن الحسين إلى الدعوة إلى استقالل الدولة األردنية التام أوال للفوز بهذا االستقالل 
ليكون الركيزة واألساس ولكل ما يمكن أن يخدم العرب ويتفق مع مصالحهم العليا، فكانت جهود األمير عبدهللا 
استقالل الدولة األردنية مشهودا عبر جهاده وإرساله للمذكرات إلى بريطانيا لنيل االستقالل بدءًا من المذكرة األولى 
بتاريخ 6 كانون الثاني 1942م التي تركز على أحقية األردن بنيل استقالله  ،الى اخر مذكرة بتاريخ 27 حزيران 
1945م، التي تقول إن الوقت قد حان مع نهاية الحرب العالمية الثانية ألن ينال األردن استقالله التام ، حتى كانت 

مذكرة بيفن وزير الخارجية البريطانية في هيئة األمم يوم 16 كانون الثاني 1946 ونصها : 
 "تعترف الحكومة البريطانية بتطور شرقي األردن تطورًا جعلها أهال لالستقالل التام ورفع االنتداب عنها وأن 

حكومة جاللته ستتخذ الخطوات السريعة باالعتراف بشرقي األردن دولة مستقلة ذات سيادة."
     إن إنجازات مئوية الدولة األردنية بفضل بوصلتها الهاشمية وقيادتها التاريخية فاقت توقعات العصر فعززت 
الدولة األردنية من شخصية وطنية اردنية عروبية تهوى الحرية وتعتز بالكرامة وتؤمن باألمن واالستقرار تعتز 
وتزهو وتفخر باإلنجاز واالبداع ، إنها هوية اردنية على مساحة الوطن الجميل تمثل االردنيين هوية صديقة لكل 
الهويات ليست في صراع مع أية هوية اخرى ، أن ما حققته الهوية الوطنية على مدى مئوية الدولة األردنية من 
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محبة واحترام لألخرين فالمئوية لتأسيس الدولة االردنية تعني تشييد البنيان على فكٍر حديث من التجديد والتطوير 
والتكيف وتعظيم اإلنجاز والوقوف على أبرز التحديات وتحويلها الى فرص وللتنمية والعطاء واالزدهار للمستقبل ، 

إن المئوية تعني أنه ال بد من استمرار البناء على اإلنجاز.
         مئة عام من عمر الدولة األردنية، حقق الوطن بقيادة الهاشميين الفذة، وعزم األردنيين من مختلف األصول 
الثقافية  القانون والتعددية  الدولة الوطنية والمؤسسات الدستورية وسيادة  والمنابت، الحرية واالستقالل، وتم بناء 
والعدالة والمساواة بين األردنيين، وحقق األردن العديد من اإلنجازات على مؤشرات التنمية البشرية في المجاالت 

التنموية والصحية والتعليمية واألمنية والشباب والمرأة على مستوى اإلنسان األردني محليًا وعالميًا.
        يلج الوطن بمعية القوات المسلحة أبواب المئوية الثانية للدولة األردنية بعزم وقوة وقدرة وإرادة وتصميم 
مجددون العهد لجاللة القائد األعلى بأن تكون أرواحنا رخيصة في سبيل تراب الوطن الطهور وفداء لعرشه المفدى 
حيث سطر الجيش العربي خالل المئوية األولى قصصًا من البطولة والتضحية وقدم الشهداء بعناوين الوالء واالنتماء 
والتنمية والبناء، حيث احتفلت القوات المسلحة األردنية – الجيش العربي بالمئوية األولى من عمر الدولة في احتفال 
مهيب احتضنه صرح الشهيد رمز الشهداء، وتشرف هذا المكان بحضور جاللة الملك المعظم وولي عهده األمين 
،حيث يؤكد هذا االحتفال منعة الدولة وقوتها وقدرتها، وعلى الثوابت الراسخة التي بنيت عليها، وأن هذا الجيش 

حاضر في جميع مراحل الدولة فهو الدرع الحصين للوطن وعنوان هيبة الدولة.
          ستبقى مئوية الدولة األردنية دافع معنوي لنا نقرأ من خالله أداء قيادي فذ مميز ويخلق فينا العزم واإلصرار 
والدافع والمعنوية نحو المضي ُقدمًا للنهضة التي ينشدها جاللة القائد األعلى الملك عبد هللا الثاني إبن الحسين في 
كافة المجاالت العسكرية واالقتصادية واالجتماعية واإلنسانية وليكون األردن أنموذج يحتذى في كافة المجاالت حفظ 

األردن عزيزا منيعا بقيادته الهاشمية الفذة ونحو غد قادٍم ومستقبٍل مشرٍق بأذن هللا .
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احتفاالت  بمناسبة  الشهيد  لصرح  الملك  جاللة  زيارة  من  مصورة  مقتطفات 
المملكة بمئوية الدولة
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القوات المسلحة األردنية - الجيش العربي األردني في عمليات حفظ السالم الدولية

      جاءت المشاركة األردنية في عمليات حفظ السالم في العالم تحقيقا لرسالة جيشنا العربي األردني في خدمة 
اإلنسانية وإنطالقًا من رسالة األردن العربية والهاشمية، فقد تمتع األردن بسمعه طيبة نتيجة جهوده المستمرة على 
الصعيدين األمني واإلنساني من خالل كفاءة قواته المسلحة واحترافيتها العالية على كافة الُصعد، ويسعى األردن 
من انخراطه في كل أنواع عمليات السالم إلى المساعدة في القضاء على ويالت الحروب، وإغاثة الملهوف ورفع 
الظلم عن الشعوب والتأكيد على حب األردن لألمن والسالم والعدالة وأيضًا للمحافظة على السمعة الطيبة لألردن  
وتسويقه عالميًا والتعريف به وتعزيز مركزه وثقله السياسي واإلرتقاء بمكانته على الساحة الدولية، باإلضافة إلى 
إدراك نعمة األمن واإلستقرار التي ينعم بها األردن وقيمة اإلنسان األردني وكرامته وصون حريته والحفاظ على 
حقوقه، وأهمية وحدته الوطنية مقارنة مع ما يالقيه ويعانيه اآلخرون ويعيشونه في الدول التي تشهد حروبًا أهلية 

وصراعات سياسية وانقسامات تؤدي إلى الفلتان األمني والفوضى والقتل والتشريد.
      حرصت القوات المسلحة األردنية – الجيش العربي على المشاركة في تلبية النداء اإلنساني إقليميًا ودوليًا بما 
يسهم في حفظ األمن والسلم الدولي من خالل مشاركتها في مهام عمليات السالم الدولية تحت مظلة األمم المتحدة 
كما عملت إقليميًا من خالل مشاركتها بقوة قوامها 785 ضابط وضابط صف عام 1961م على الحدود العراقية 

الكويتية بناًء على قرار جامعة الدول العربية للحفاظ على دولة الكويت كدولة مستقلة.
كما سعى األردن منذ انضمامه لمنظمة األمم المتحدة بتاريخ 14 كانون أول 1955م وما زال إلبراز دوره في 
مجال السلم واألمن والدور اإلنساني على جميع المستويات الدولية والقومية واإلقليمية حيث إستحق األردن ثقة 
احترام العالم  لكفاءة جيشه وسمعته الحسنة ولوسطية السياسة األردنية واعتدالها مما حدا باألمم المتحدة أن تطلب 

مشاركة الجيش األردني بعمليات السالم العالمية بكل اشكالها.

الفصل الثامن
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     بتاريخ 2 كانون الثاني 1989م بدأت مشاركة القوات المسلحة األردنية بمراقبين عسكريين في مهمة األمم 
المتحدة/أنغوال وال زالت المشاركات مستمرة في مختلف المهام حتى اآلن، بلغ إجمالي عدد المشاركين كمراقبين 
عسكريين )1555( ضابطًا، وبتاريخ 12 آذار 1992م بدأت مشاركة القوات المسلحة األردنية بضباط ركن 
في مهمة األمم المتحدة/يوغسالفيا وال زالت المشاركات مستمرة في مختلف المهام حتى اآلن بلغ إجمالي عدد 

المشاركين كضباط ركن )1577( ضابطًا. 
     بتاريخ 12 آذار 1992م بدأت مشاركة القوات المسلحة األردنية في مهام حفظ السالم بكتيبة الحماية األردنية 
كرواتيا/1حيث استمرت المشاركات األردنية في مهام عمليات السالم المختلفة )كتائب عمليات سالم، مستشفيات 
خط أول وثاني( حتى تاريخ 29 آب 2015م حيث أنهت قوة حفظ السالم األردنية الكونغو/11 مهمتها وقد بلغ 

عدد المشاركات خالل الفترة أعاله بما يزيد عن خمسه وخمسون الف)55000( ضابط وضابط صف.

المشاركة األردنية في عمليات السالم
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     كما أدت القوات المسلحة األردنية - الجيش العربي دورًا بارزًا في جمهورية ساحل العاج بعد األحداث 
الدامية التي أعقبت االنتخابات الرئاسية في الجمهورية خالل عام 2010م، حيث قامت قوات حفظ السالم األردنية 
والبالغ تعدادها )1050( ضابط وفرد وهي أكبر قوة حفظ سالم من بين الدول المشاركة في مهمة األمم المتحدة 
هناك منذ عام 2005م آن ذاك، بإيواء ما يزيد على )700( من مواطني كل من لبنان والمغرب وكوريا ومصر 
وموريتانيا والسكان المحليين ضمن منطقة مسؤوليتها في العاصمة أبيدجان، إضافة إلى بعض موظفي األمم 
المتحدة ومنظمات اإلغاثة الدولية، بعد أن ساهمت تلك الظروف واألحداث بفقدان األمن واالستقرار للمواطنين 
والرعايا العرب واألجانب خصوصًا في العاصمة أبيدجان، وتمثلت جهود القوات األردنية العاملة هناك بتوفير 
 الحماية األمنية والمساعدات اإلنسانية والغذائية والطبية والمحافظة على حياة مواطني الدول الذين تم إيواؤهم

 وتأمين وصولهم إلى المطار حال توفر الطرق اآلمنة إليصالهم وتسهيل عملية إجالئهم وترحيلهم إلى دولهم.
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       وفي العام 2015م ونظرًا للظروف التي تعرضت لها المنطقة وحرصًا من األردن بالمحافظة على أمنه 
واستقراره تقرر ايقاف مشاركته الدولية في قوات حفظ السالم حيث اقتصرت مشاركة القوات المسلحة األردنية 
على إرسال مراقبين دوليين وضباط ركن إلى قيادات قوات حفظ السالم في عدد من الدول التي ال زالت تشهد 
صراعات داخلية، إلى أن تم  إستئناف المشاركة بتاريخ 1 حزيران 2018م بقوة اإلنتشار السريع وقوامها )160( 
ضابط وضابط صف جاهزة لإلنفتاح في أي زمان ومكان باإلضافة إلى المشاركة الحالية بوحدة اإلسناد األرضي 

مالي/1 وقوامها )53( ضابط وضابط صف.
      ومن الجدير بالذكر أن القوات المسلحة األردنية- الجيش العربي قدمت من خالل مشاركاتها في واجبات 

حفظ السالم والمهام اإلنسانية الخاصة )38 شهيدًا( وكما هو مبين في الفصل الخامس عشر.
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على أثر الزلزال المدمر واألعنف منذ )200( عامًا والذي ضرب العاصمة الهاييتية "بورت أو برنس" عام2010م 
قامت القوات المسلحة بإرسال مستشفى عسكري ميداني متحرك إلى العاصمة الهاييتية "بورت أو برنس" إضافة 
إلى مساعدات إنسانية لمساعدة المنكوبين تشتمل على مواد طبية وإنسانية مقدمة من الهيئة الخيرية األردنية 
الهاشمية بالتعاون مع القوات المسلحة، وقد أسفر الزلزال عن استشهاد ثالثة وإصابة )19( من منتسبي قوات 
حفظ السالم األردنية أثناء قيامهم بواجباتهم اإلنسانية، كما قامت مجموعة حفظ السالم األردنية في هاييتي بتقديم 
جميع أشكال المساعدة حيث تولت حماية المطار وإصالح العديد من البنى التحتية والخدماتية وإزالة األنقاض 

وإغاثة المواطنين وفتح الطرق والمساهمة في إصالحها وإرشاد السكان إلى مواقع اإليواء.

المشاركات االردنية من خالل المستشفيات الميدانية
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    تم إرسال المستشفى الميداني األول إلى غزة بتاريخ 28 كانون األول من عام 2009م، وحال وصول 
طاقم المستشفى المؤلف من )216( عسكري أردني بين طبيب وممرض وإداري باشر عمله بتجهيز )17( 
ويمضي  الكاملة  والجراحية  والعالجية  الصحية  الخدمة  وتقديم  غزة،  أهل  من  المراجعين  الستقبال  عيادة 
إلى )62( مستشفى بداية عام 2021م  إلى  الطاقم ووصلنا  تبديل كامل  لمدة شهرين ثم يجري   كل مستشفى 

هذا عدا عن المحطتين الجراحيتين في رام هللا وجنين اللتان تواصالن عملهما لالن في خدمة سكان أهلنا في 
المدينتين وكل من يقصدهما. 

      ومن منطلق الرؤية الهاشمية والدور اإلنساني للمملكة األردنية الهاشمية فان األردن يبادر فورًا إلى إرسال 
مستشفيات ميدانية  إضافة لفرق عمل وفق االختصاص والحاجة، إلى مناطق الكوارث كالزالزل واإلنفجارات 
بيروت   ميناء  في  الذي حدث  اإلنفجار  إثر  الشقيق  لبنان  إلى  المستشفى  كان  آخرها  والحروب،  والفيضانات 

ووصلت هذه المستشفيات إلى لبنان وأفغانستان وايران والعراق وليبيا وغيرها.
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اشكال مهمات حفظ السالم للجيش العربي األردني في مختلف المناطق

      اختارت هيئة األمم المتحدة الجيش العربي األردني للمشاركة في عمليات حفظ السالم في العالم لما يتميز به 
جيشنا العربي من كفاءة وتميز واحتراف، وهو جيش وطني بعيد عن العقائدية، وكان القرار بأن تكون المشاركة 
األردنية مفتوحة لكل أشكال عمليات قوات حفظ السالم، حيث بلغ مجمل المشاركات 3132 مشارك من الضباط 
األردنيين في مهام ضباط أركان والمراقبين العسكريين الدوليين ووصل عدد الدول التي شاركت قواتنا المسلحة 

فيها كقوات حفظ سالم إلى 38 دولة حيث كانت المشاركات كالتالي:

مجمل مشاركات ضباط الركن والمراقبين العسكريين

البدء تاريخ المهمــة ت اإلنتهاء تاريخ  المشاركين تفصيالت   المجموع 
ركن ضباط عسكريينن مراقبي   

السابقة يوغسالفيا/الدولية القوات قيادة 1   12/3/1992  5/12/2002  235 178 413 
تيمـــور/الدولية القوات قيادة 2   9/9/1999  10/8/2005  28 18 46 
سيراليون /الدولية القوات قيادة 3   19/7/1999  15/1/2006  19 54 73 
أرتيريا أثيوبيا/الدولية القوات قيادة 4   2/11/2000  8/4/2008  518 392 910 
جورجيــا/الدولية القوات قيادة 5   6/7/1994  28/11/2007  2 92 94 
بروندي/الدولية القوات قيادة 6   15/6/2004  24/12/2006  5 10 15 
السودان/الدولية القوات قيادة 7   3/9/2004  12/9/2011  53 70 123 
تشــــــاد/الدولية القوات قيادة 8   16/4/2008  1/5/2009  1 0 1 
ليبيريا/الدولية القوات قيادة 9   26/10/1993  6/10/2014  78 81 159 

العراق/الدولية القوات قيادة 10   15/8/2003  4/6/2010  4 4 8 
أنغــــــــــــوال/الدولية القوات قيادة 11   2/1/1989  9/7/1999  0 94 94 
الصومـــال/الدولية القوات قيادة 12   10/7/1992  10/7/1993  0 5 5 
روانـــــــــدا/الدولية القوات قيادة 13   4/8/1995  29/12/1995  0 5 5 
طاجكستان/الدولية القوات قيادة 14   10/10/1994  13/5/2000  0 28 28 
نيبـــــــــــــال/الدولية القوات قيادة 15   1/1/2007  25/3/2010  0 11 11 
الغربية الصحراء/الدولية القوات قيادة 16   15/12/2008  15/3/2011  0 4 4 
العاج ساحل/الدولية القوات قيادة 17   27/3/2004  2/4/2017  119 88 217 
هاييتي/الدولية القوات قيادة 18   28/1/2005  1/10/2017  117 0 117 
دارفور/الدولية القوات قيادة 19   21/7/2007  31/12/2020  151 68 219 
الكونغو/الدولية القوات قيادة 20   6/6/2001  حاليا   عاملين 

المهمة أرض في  
130 325 455 

السودان جنوب/الدولية القوات قيادة 21   2/9/2011  48 0 48 
مالي/الدولية القوات قيادة 22   1/8/2013  28 2 30 
الوسطى إفريقيا/الدولية القوات قيادة 23   6/10/2014  41 20 61 
الغربية الصحراء/الدولية القوات قيادة 24   22/06/2018  0 6 6 
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المستشفيات األردنية وأماكن مشاركتها

مهمةال/الوحدة ت البدء تاريخ  االنتهاء تاريخ   المجموع 
ليبيا /األردني الميداني المستشفى 1  27/10/2011  14/11/2012  567 
بغداد /األردني الميداني المستشفى 2  28/4/2003  17/2/2010  10073 
لبنان /األردني الميداني المستشفى 3  28/7/2006  13/12/2006  1071 
بام مدينة/ايران مستشفى 4  30/12/2003  9/1/2004  81 
اندونيسيا /األردني الميداني المستشفى 5  28/2/2004  19/1/2005  24 
المالديف جزر محطة 6  2912/2004  12/1/2005  30 
باكستان/األردني الميداني المستشفى 7  15/10/2005  5/4/2006  200 
أفغانستان نسر/الميداني المستشفى 8  25/1/2002  30/12/2010  11315 
هلمند/الحسين بن عبدهللا الملك عيادة 9  16/10/2008  27/7/2014  54 

شانك مستشفى 10  6/1/2011  1/10/2013  131 
(شورباك وفصيل دواير فصيل) هلند مستشفى 11  14/9/2011  4/2/20136  111 
طاجكستان األردني الطبي الفريق 12  25/12/1998  27/5/2000  7 
لبنان/الخاص الواجب األردني الميداني المستشفى 13  11/8/2020  31/8/2020  148 
مصر/األردني الميداني المستشفى 14  3/9/2013  30/5/2016  1272 
56غزة/األردني الميداني المستشفى 15  27/1/2009 المهمة رضأ في حاليا   عاملة   11622 
43أربيل/األردني الميداني المستشفى 16  2/9/2014  2218 
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المشاركات في قوات حفظ السالم

 المجموع تفصيالت المشاركين تاريخ اإلنتهاء تاريخ البدء المهمــة ت
 أفراد ضباط

1كرواتيا/ األردنيةكتيبة الحماية   1   12/3/1992  3/7/1995  374 4967 5341 
كرواتيا 2/األردنيةكتيبة الحماية   2   5/9/1993  25/9/1995  197 3548 3745 
كرواتيا 3/األردنيةكتيبة الحماية   3   11/12/1993  19/9/1995  199 3416 3615 
البوسنة/األردنيةسرية االستمكان   4   4/4/1994  18/6/1996  12 370 382 
14/2/1996  فريق الواجب الخاص األردني/البوسنة  5  19/12/1998  26 104 130 
كرواتيا 4/األردنيةكتيبة الحماية   6   24/3/1996  30/7/1997  178 1545 1723 
22/8/1996  فصيل حراسة مستودعات بليسو  7  30/11/1997  8 82 90 
15/10/1999  قوة حفظ السالم األولى/كوسوفو  8  22/9/2001  35 120 155 
31/10/1999  قوة حفظ السالم الثانية/كوسوفو  9  24/10/2001  26 182 208 

17/1/2000  كتيبة حفظ السالم/تيمور  10  31/1/2002  292 2660 2952 
8/4/2000  كتيبة حفظ السالم األولى/سيراليون   11  16/12/2000  90 866 956 
11/4/2000  قيادة قاطع فريتاون/سيراليون   12  24/12/2000  26 24 50 
22/5/2000  كتيبة حفظ السالم الثانية/سيراليون   13  24/12/2005  78 699 777 
29/5/2000  السرية الطبية/سيراليون   14  27/1/2001  20 50 70 
أثيوبيا /األردنيةكتيبة حفظ السالم   15

  وأرتيريا
22/12/2000  23/3/2008  1813 11332 13145 

1/7/2018  مالي االرضي االسناد وحدة 16  في ا  حالي منفتحة 
المهمة رضأ  

170 
1/ مالي قوة األنتشار السريع األردنية 17  30/1/2021  250 
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معهد حفظ السالم في الجيش العربي االردني

      بعد انتشار 14 مراقب عسكري في أول مشاركة للقوات المسلحة األردنية في مهمة األمم المتحدة في 
أنغوال ومن ثم اعتماد الجيش العربي األردني كقوات رئيسية في عمليات حفظ السالم استوجب ذلك أن تتولى 
القوات األردنية تدريب وإعداد المشاركين في مهام حفظ السالم بأسس متقدمة وبمعايير عالمية فكان تأسيس 
معهد تدريب عمليات السالم الذي بدأ بتدريب قوات حفظ السالم والمراقبين العسكريين منذ عام 1989م وافتتح 
المعهد رسميًا كمركز تدريبي معتمد إقليميًا من األمم المتحدة، وتم إعالن المعهد عضوًا في مركز التدريب من 
أجل السالم التابع لحلف الناتو وأعلن مركزًا رسميًا لتدريب القانون الدولي اإلنساني باعتماد رسمي من اللجنة 
الدولية للصليب األحمر، ومن مهام المعهد تدريب وتأهيل المشاركين من القوات المسلحة األردنية والدول الشقيقة 
والصديقة والمنظمات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية للعمل في مختلف مهام عمليات السالم الدولية، وقد 

شاركت العديد من الدول في الدورات التدريبة التي تعقد في المعهد.
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         استدعت الضرورة الثقافية واالجتماعية التي تعيشها بعض الشعوب مثل الشعب اإلفغاني مشاركة المرأة لمد يد 
العون للنساء واألطفال وكبار السن وخدمة المجتمعات المحلية التي عملت بها، تم عقد عدة دورات وورش عمل بالتعاون 
مع دول التحالف والدول الصديقة بمواضيع متعددة تهدف إلى تمكين المرأة وتوعيتها بدورها في بناء المجتمع، كما 
بذل العنصر النسائي أقصى الجهود من أجل توضيح الصورة الحقيقية للدين اإلسالمي والتركيز على مبادئه السمحة 
 التي تدعو إلى نبذ التطرف والعنف واإلضطهاد حيث أدت المرأة العسكرية المهام التي ُأنيطت بها على أكمل وجه

وبلغ عدد مشاركات المرأة في عمليات السالم والمهام الخاصة )256(.

دور المرأة العسكرية في قوات حفظ السالم 
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ميدان عاصمة ليبيريا مونروفيا صرح اعالم الدول المشاركة في 
حفظ السالم ومن بينها العلم األردني
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الفصل التاسع
وقفة مع التاريخ 

الحرس الوطني: البدايات والتحول إلى الكتائب النظامية

     صدر قانون الحرس الوطني في 17 كانون الثاني من عام 1950م  وبموجبه يخضع كل مواطن ذكر 
من عمر العشرين سنة إلى االربعين لتدريب عسكري سنوي مدته 150 ساعة ويكون المتدرب جنديًا يدفع له 
مخصصاته، ويكون التدريب كل في سكناه ،وكانت رؤية الملك الحسين طيب هللا ثراه تستند على انه ال يمكن 
الدفاع عن حدودنا فقط بما لدينا من قوات فكانت فكرة الحرس الوطني الذين تلقوا تدريبًا وتسليحًا موازيًا للجيش 
النظامي ثم أصبح عددهم ضعفي عدد الجيش ولكن هذا لم يكن كافيا حسب قول المغفور له الملك الحسين في 

كتابه مهنتي كملك في الصفحة 112 . 
إلى  منطقة  وكل  قطاعات  إلى  قسمت  فقد  الغربية  الضفة  في  االرض  لمسك  عسكرية  خطة  ولتنفيذ       
قرية  كل  في  يكون  بأن  التنظيم  وكان  كتيبة،   32 أصبحت  ثم  وطني  حرس  كتيبة   13 عددها  وبلغ  كتائب 
الجيش كتائب  خلف  هذه  وتكون  كتيبة،  المتقاربة  القرى  من  مجموعة  كل  وفي  سرية  قريتين  كل  وفي   فئة 

وكان في كل قرية ضابط صف من الجيش األردني، وقد بلغ عدد الحرس الوطني في البداية ثالثين ألفا و أصبح 
حوالي ستين الف ومن ثم تم تشكيل خمسة الوية مشاة من هذه الكتائب عام 1965م، و في عام 1966م أُلغي 

الحرس الوطني وفق قانون الخدمة الوطنية رقم 102 الصادر عام 1966م. 

)الخطوط الألمامية بيت مرسم وهي قرية حدودية فلسطينية(
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الجيش الشعبي

      ترجع نشأة الجيش الشعبي إلى عام 1950م، فقد أنشئ الحرس الوطني بهدف مساعدة القوات المسلحة من 
خالل تشكيل كتائب جديدة من المواطنين الذين يحملون أسلحة خفيفة، للدفاع عن أنفسهم في القرى الحدودية في 
الضفة الغربية وكان لهم دور كبير في صد االعتداءات على القرى. وفي سنة 1982م صدرت اإلرادة الملكية 

بتشكيل الجيش الشعبي بهدف تسليح المواطنين، ورفع قدرتهم على مقاومة أي عدوان.
      نص قانون الجيش الشعبي الصادر عام 1985م على أن الجيش الشعبي مسؤول عن الدفاع عن الوطن 
المدني الدفاع  بأعمال  والقيام  المسلحة  القوات  مدنه وقراه، وحماية خطوط  استقالله، وتحصين   والدفاع عن 

ضمن  المواطنين  تدريب  ويتم  العدو،  إشاعات  لمقاومة  والتصدي  العامة،  المرافق  حراسة  وتأمين 
الشعبي  للجيش  االنتساب  على  فئات  عدة  إلزام  على  الشعبي  الجيش  قانون  نص  وقد  متكامل،   برنامج 
)طالب المرحلة الثانوية/ الصف األول الثانوي، وطالب كليات المجتمع/ السنة األولى، باإلضافة إلى طالب 

الجامعات السنة الثانية، أخيرًا المواطنون من سن 55-16(.
      هذا وقد ساهم الجيش الشعبي منذ نشأته في كثير من المهمات المدنية المتعلقة بالزراعة ومعسكرات العمل 
وعمليات اإلنقاذ في أيام الكوارث؛ ففي مجال الزراعة شارك في خطة الوزارة الهادفة إلى الوصول إلى أردن 

أخضر عام 2000م، وشارك في معسكرات الشباب الصيفية التي تنظمها وزارة الشباب.
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المرأة في الجيش العربي األردني 

      منذ بداية الخمسينات كان لتوجيه ورعاية جاللة الملك الحسين طيب هللا ثراه الجهود المثمرة في استخدام 
المرأة في القوات المسلحة األردنية والمشاركة الفعالة والحقيقية في البناء ودفع عجلة التنمية لألمام وبالتوجيه 
والدعم المتواصل من قبل جاللة القائد األعلى الملك عبدهللا الثاني ابن الحسين، تم تفعيل دور المرأة العسكرية 
 وتوجيهها التوجيه الصادق بإعدادهاوتأهيلها وتدريبها للقيام بواجباتها ووضعها في المكان الذي يناسب طبيعتها

 واألخذ بيدها لتتخطى الصعاب، لتكون قادرة على تحمل أعباء العمل وأداء مهامها باقتدار.
كانت القوات المسلحة األردنية من مؤسسات الدولة الرائدة في فتح االبواب أمام المرأة للعمل جنبًا إلى جنب مع 
الرجل، وقد بدأت المرأة بممارسة أولى المهام في المجال العسكري حيث عملت في مدارس التربية والتعليم 
والثقافة العسكرية في مجال التعليم،  وكان للمرأة العسكرية الدور األبرز في الخدمات الطبية ففي عام 1962 
تأسست كلية األميرة منى للتمريض بهدف إعداد وتأهيل الفتيات األردنيات للعمل في مجال الخدمات الطبية 
التمريضية والمهن الطبية المساعدة وتم تخريج الفوج األول وتجنيدهم برتبة مالزم عام 1965م وكان عددهم 
آنذاك 8 مجندات وقد تم تأسيس مديرية شؤون المرأة العسكرية في بداية عام 1995م إلبراز دور المرأة في 
القوات المسلحة األردنية والداللة على اهميته وقد انيطت بهذه المديرية جميع المسؤوليات المتعلقة بالنهوض بدور 
المرأة في القوات المسلحة وكان إنشاء إدارة خاصة تعنى بشؤون المرأة العسكرية برئاسة سمو األميرة عائشة 

بنــــــت الحسين تعبيرًا مميزًا تفتخر به المرأة األردنية حيث أعطاها دافعًا قويًا لالنضمام للقوات المسلحــة .
تجنيد  بدأ  عام 1973م  ففي  الجو(  العامة وسالح  )القيادة  المركزية  الواحدات  في  المرأة  دور  برز  وقد     
إدارة ضابطات  من  العامة  القيادة  في  متعددة  مهن  في  للعمل  ومجندات  كضابطات  الجامعيات  من   عدد 
اإلذاعية البرامج  وتقديم  وإعداد  واإلعالم،  الصحافة  مجال  وفي  معلومات،  مدخالت  حاسوب،   مبرمجات 

العسكرية  والثقافة  والتعليم  التربية  مدارس  في  كمعلمة  العمل  المرأة  بدأت  التعليم  مجال  1950م  عام  وفي 
بعدة  تقوم  المهندسات  من  مجموعة  ووحداتها  بشعبها  العسكرية  واالشغال  اإلسكان  مديرية  وتضم  كما 
التحتية  البنية  ومرافق  للمباني  والصيانة  االنشائية  واالعمال  والتصميم  الدراسات  مجال  في  واجبات 
والمكتبية.      الميدانية  االعمال  من خالل  المسلحة  القوات  مشاريع  عقود  بإدارة  تقوم  كما  الهندسي   واالشراف 
كأمراض  الفرعية  والتخصصات  والباطنية  العامة  )كالجراحة  التخصصات  من  عدد  في  طبيبة  وعملت     
القلب والكلى واألطفال واألعصاب والمفاصل واألشعة التشخيصية وطبيبات األسنان والجهاز الهضمي وكافة 
التخصصات( والمهن الطبية والتمريضية والصيدلة واإلدارة والمهن الطبية المساندة والمعالجة الفيزيائية وتخطيط 

السمع والبصريات والمختبرات الطبية والتغذية.
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كما عملت المرأة في وحدات الميدان كقائد سرية وفصيل ومدربة وتعمل حاليًا في الشرطة العسكرية والحرس 
الملكي الخاص، الكلية العسكرية الملكية، مركز االبداع والتميز، سرية المهام النسائية، االتحاد الرياضي العسكري 

واالن دخلت الفتاة االردنية مجال الطيران وتتخرج طيار حربي.
      إال أن هنالك مجاالت أخرى عملت بها المرأة في القوات المسلحة األردنية فكان لها بصمة واضحة في 
مديرية القضاء العسكري واألمن العسكري واالفتاء العسكري كمرشدة وواعظة دينية، كما وتشارك المرأة حاليًا 
في المهام المختلفة في القوات المسلحة خارج حدود المملكة األردنية الهاشمية، إذ عملن كمدربات في القوة 
األردنية في أفغانستان وممرضات في المستشفيات الميدانية خارج حدود الوطن، وتعد هذه المشاركات مجااًل 

جديدًا لعمل المرأة تستطيع من خالله اثبات قدرتها على إدارة االمور والتعامل مع المعطيات المختلفة.
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      تركز مديرية التربية والتعليم والثقافة العسكرية على تقديم الخدمات التعليمية من الصف األول ابتدائي 
بانتشارها  وُتمثل  األردنية،  المسلحة  القوات  لمنتسبي  الثقافي  المستوى  وتحسين  الثانوية  المرحلة  نهاية  حتى 
 في االماكن البعيدة انها توفر الخدمة لمن يصعب ان تصله خدمة التعليم واالهتمام بالتربية الوطنية األردنية

باعتماد  البدايات هي  وكانت  األردنية،  الدولة  لتأسيس  مواكب  العسكرية هو  الثقافة  مديرية  وتطور  نشأة  إن 
لجمع  كثيرا  المخافر  تستخدم  وكانت  لتعليمهم،  األوالد  ويجمع  البوادي  يجوب  الذي  المتنقل  المعلم  اسلوب 
الطالب لتلقي الدروس، ثم وصل االمر ان كانت هناك المدرسة المتنقلة التي كانت توزع ايام االسبوع بين 
اكثر من مكان تخييم للبدو، ومع التطور والتحديث ابتدأت مرحلة بناء المدارس في اماكن وجود معسكرات 
عام  القويرة  الثانوية-  الحسين  مدرسة  األربعينات  في  كانت  المدارس  اول  ان  ونرى  العربي   الجيش 
 1949م وجناح الثقافة العسكرية في عمان )كلية الشهيد فيصل الثاني حاليًا( 1946م، ومدرسة النصر في الزرقاء 

)الثورة العربية الكبرى حاليًا( 1949م . 

التربية والتعليم والثقافة العسكرية 
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)*( المكرمة الملكية السامية لتخصيص 20% من مقاعد الجامعات والكليات األردنية ألبناء العاملين والمتقاعدين العسكريين

      تم تأسيس قسم الثقافة العسكرية عام 1952 وكان في ادارتها)14( مدرسة، ومن ثم في 15 تشرين اول من 
عام 1981م كان تأسيس مديرية التربية والتعليم والثقافة العسكرية والتي انشأت 20 مدرسة حتى عام 2000م 
هذا وتشرف مديرية التربية والتعليم والثقافة العسكرية في الوقت الحاضر على )46( مدرسة منتشرة في مختلف 
مناطق المملكة تضم قرابة)19939( طالبا وطالبة تقدم لهم الخدمات التعليمية واالدارية المتميزة والمتطورة 

اسهاما من القوات المسلحة األردنية – الجيش العربي في بناء االنسان وتسليحه بالعلم وااليمان.

      ُتشرف مديرية التربية والتعليم والثقافة العسكرية  على تنفيذ المكرمة الملكية السامية ألبناء العسكريين 
والمتقاعدين العاملين  العسكريين  البناء  جامعية  كلية  كل  مقاعد  من  بتخصيص%20  والمتقاعدين   العاملين 

وقد بلغ عدد المستفيدين من هذه المكرمة الملكية السامية لغاية عام 2019م ، مائة وستة وسبعون الف وسبعة مائة وتسعة 
وسبعون طالب وطالبة )176779( في مرحلة البكالوريوس وواحد وخمسون ألف ومئتان وتسعة وثمانون في مرحلة 
الدبلوم المتوسط، وبلغ عدد أبناء الشهداء الذين أوفدوا على حساب المكرمة الملكية السامية لغاية العام 2020م  خمسمائة 
وخمس وثالثون )535( طالب وطالبة وعدد الذين تمَّ منحهم كتب إعفاء حتى العام 2020م على المادة )22( الفقرة 
 )ط( من قانون التقاعد العسكري ولجميع المراحل الدراسية )الدبلوم، البكالوريوس، الماجستير، الدكتوراه( )12000(

اثنا عشر ألف طالب وطالبة)*(.

دور الثقافة العسكرية في المكارم الملكية السامية 
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     واكبت موسيقات القوات المسلحة األردنية تأسيس الجيش العربي األردني منذ عام 1921م، ولكن قبل هذا 
التاريخ كان في ديوان الشريف الحسين بن علي جوقة موسيقية خاصة تألفت من عشرين عازفا وصلت كوكبة من 
الخيالة والجند مع األمير عبدهللا بن الحسين إلى معان يوم 21 تشرين الثاني 1920م وحين كان تنظيم هذه القوات 
تحت اسم القوة السيارة من ثالث سرايا فرسان )خيالة( وثالث سرايا مشاة وسرية رشاشات وبطارية مدفعية 
ومن ثم السرية المختلطة التي تضم فئة اشارة وفئة خدمات كانت فئة جوقة )موسيقى( ضمن السرية المختلطة 
وكان قائدها هو المالزم محمد خاطر، وجاء تشكيل هذه الجوقة  من)18( عازفًا وااللة الموسيقية الرئيسية هي 
القربة، وواصلت هذه الفئة تطورها وفقا لالمكانيات وجرى تجنيد عدد محدود كموسيقيين، إلى ان تشكلت في 
عام 1929م مجموعة النحاسيات بحجم فصيل ، ولتغطية نشاطات الديوان الملكي فقد جرى تشكيل فرقة موسيقية 

خاصة لمراسم الديوان الملكي حملت اسم " الفرقة الهاشمية ".

موسيقات القوات المسلحة األردنية
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     تشكلت في عام 1981م اوركسترا القوات المسلحة، لتدخل الموسيقات في مرحلة تنفيذ المهرجانات الكبرى  
والتلحين األوبرالي، وبرزت الحاجة إلى مأسسة التدريب بدال من أن يكون داخليا إلى ان يكون ببرنامج مدروس 
فتأسست مدرسة الموسيقات لتصبح فيما بعد في عام 2017م معهد الموسيقات  وليصبح تنظيم الوحدة من قيادة 
الوحدة ومن مجموعتي موسيقى ومعهد الموسيقات، ومنذ تأسيس القوات المسلحة األردنية ارتبطت الموسيقات 
 بمديرية المرتب ثم ارتبطت بدائرة المراسم حتى عام 1982م لترتبط بمديرية شؤون األفراد، وتقرر بتاريخ 

23 أيار 2019م ان تكون مرتبطة بديوان القيادة العامة .
الحانها ترسم لوحة  ببهاء زيها، وحسن تنظيمها وتناسقها وعذب  المسلحة األردنية  القوات       وموسيقات 
االعجاب  على  يحوز  االرجاء  كل  في  ذهبا  فتنثر  العالمية  المهرجانات  ساحات  في  تنشرها  وطنية  تراثية 
ودائما  االنسان،  عالم  يدركها  التي  الموسيقى  بلغة  الحضارية  األردن  صورة  الموسيقات  وتنقل  والتقدير  
عام1960م االيطالي  باري  مهرجان  جائزة  منذ  عالمية  بجوائز  المسلحة  القوات  موسيقات  فرقة   تفوز 

 وكأس مهرجان البحرين عام 1972م وكأس اجراس الموسيقى من رئيس جمهورية المانيا االتحادية اثناء زيارته 
لالردن عم 1973م وقد شاركت في مهرجانات مثل مهرجان الروز باريد )Rose Parade ( السنوي في 
لوس انجلوس، ومهرجان مدينة البرت فيل الفرنسية، وفرجينيا الدولي ومهرجان الطاقة في فيينا ومهرجان مدينة 

كولورادو االمريكية . 
     موسيقات القوات المسلحة التي تتميز بحضورها في أغلب االنشطة المحلية لوزارات الشباب والثقافة 
والتربية والتعليم وغيرها فقد شاركت عام 2019م بـ 1080 واجب داخلي ، وفي عام 2020م حتى شهرتموز 
بـ 540 واجبا وتواصل مسيرتها في رسم الفرح والبهجة بزهو مالبسها وبحركاتها التي طوعت حركات المشاة 
العسكرية لتنسجم مع اللحن، ولتبعث على الدوام المعنويات في النفوس مع ايقاع الطبل والنفخ في القرب والعزف 
على النحاسيات وكان ابداعها مميزا في مهرجان مئوية الثورة العربية الكبرى عام 2016م الذي كان برعاية 
جاللة القائد األعلى الملك عبدهللا الثاني ابن الحسين، ونتطلع إلى دورها الكبير في احتفاالت األردن بمئوية الدولة 

األردنية والتي هي أيضًا مئوية موسيقات القوات المسلحة األردنية.
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)موسيقات القوات المسلحة في يوم االحتفال بعيد ميالد جاللة الملك عبدهللا الثاني )59( امام قصررغدان(
في 30 كانون الثاني 2021م
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الفصل العاشر
الدور التنموي للقوات المسلحة األردنية - الجيش العربي 

      تتميز القوات المسلحة األردنية بقدرتها على العمل في كل أنواع الظروف واالحوال والبيئات مهما كانت 
صعوبتها من هنا كان للقوات المسلحة القدرة على الوصول إلى أي منطقة وتقديم الخدمات وبناء منشآت كالمدارس 
والعيادات واالهتمام بالتعليم والصحة وتزويد المياه والطعام في حاالت الطوارىء وأدت القوات المسلحة دورًا 
كبيرًا في هذا المجال خاصة في عمليات الطرق وإنشاء السدود الترابية والحفاير وغيرها ووصل األمر إلى تنفيذ 

مشروعات خدمية وتنفيذ فكرة المدرسة المتنقلة والمعلم المتنقل إلى أن وصل األمر إلى بناء المدارس الثابتة.
      ويتخذ الدور التنموي بعدًا إستثماريًا ينعكس على األفراد من خالل مؤسسات أنشأتها القوات المسلحة األردنية 
مثل صندوق األئتمان والشركة العربية للمقاوالت والشركة الوطنية للتدريب والتشغيل وغيرها وهذه تسهم في 

تأهيل المواطنين لإلسهام في الحد من البطالة ولرفع مستوى المعيشة.
ولدى القوات المسلحة األردنية برامج ومشاريع مثل مشروع معالجة العائالت الذي يغطي أكثر من 2 مليون 
مواطن من ذوي القوات المسلحة والمنتفعين وكل األجهزة األمنية عدا عن ما توفره أسواق المؤسسة اإلستهالكية 

العسكرية من بضائع بأسعار مخفضة.
      وتواصل القوات المسلحة آداء دورها الكبير في خدمة المجتمع األردني بكفاءة وتميز حيث يوجه القائد األعلى 
جاللة الملك عبد هللا الثاني القوات المسلحة دومًا لتنفيذ المشاريع والبرامج وفي ما يلي بعض من المؤسسات التي 

تسهم من خاللها القوات المسلحة األردنية بعملية التنمية:
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الشركة العربية للمقاوالت

      تجسيدًا لتطلعات القيادة العامة للقوات المسلحة األردنية بزيادة اإلعتمادية على الذات وتنمية مصادر الدخل 
الوطني واستثمار المخزون المعرفي للموارد البشرية المتاحة وتحقيقًا للتطوير والتحديث في مجال اإلنشاءات تم 
تأسيس الشركة العربية الدولية لإلنشاءات والمقاوالت وهي شركة مملوكة للقوات المسلحة األردنية، تم تأسيسها 
في عام 2006م، وبدأت أعمالها مطلع عام 2007م، ومهمتها التنفيذ المباشر للمشاريع المستعجلة في القوات 
المسلحة والتي تحتاج إلى سرعة في اإلنجاز وذات خصوصية أمنية وتشغيل وصيانة وإدامة عمل مستشفيات 
القوات المسلحة ومدارس الثقافة العسكرية بشكل رئيسي باإلضافة لصيانة عدد من األبنية العسكرية والحكومية 
األخرى، واستثمار المخزون المعرفي المتوفر لدى الكوادر الهندسية في القوات المسلحة واتاحة الفرصة لالحتكاك 

المباشر بالسوق المحلي وتبادل الخبرات مع المقاولين.

238



املوسوعة التارخيية للقوات املسلحة االردنية  - اجليش العربي             

الشركة الوطنية للتدريب والتشغيل

      بمناسبة الذكرى الحادية والستين لعيد االستقالل في الخامس والعشرين من أيار عام 2007م وإيمانًا من 
جاللة الملك عبدهللا الثاني ابن الحسين المعظم بأهمية مشاركة الشباب األردني في عملية التنمية االقتصادية 
واالجتماعية والسياسية وإعداد جيل من الشباب المؤهل، جاءت التوجيهات الملكية السامية إلى القوات المسلحة 
األردنية بتنفيذ مشروع الستخدام مدنيين في القوات المسلحة األردنية للعمل في قطاع اإلنشاءات والمهن المساندة 
بالتنسيق مع وزارة العمل ومؤسسات القطاع الخاص، من أجل تسليح الشباب في مختلف المحافظات بالمهارات 
والقدرات الالزمة للعمل والعطاء وزيادة اإلنتاج  واستجابة للتوجيهات الملكية السامية تم إنشاء الشركة الوطنية 
للتشغيل والتدريب كشركة مساهمة خاصة غير ربحية حيث تم تسجيلها رسميًا في وزارة الصناعة والتجارة 
بتاريخ 25 تموز 2007م، وباشرت عملها في السابع من آب عام 2007م بإدارة كاملة من الكوادر المؤهلة بعد 

استكمال وانجاز كافة الخطط والبرامج التفصيلية لكافة مراحل التشغيل والتدريب. 
      أسهمت القوات المسلحة األردنية - الجيش العربي بدور متميز ، حقيقي فاعل في تنفيذ الرغبة الملكية السامية 
لتأهيل وتدريب الشباب األردني فوفرت كل أسباب النجاح لها بتوفير المشاغل والقاعات التدريبية واألجهزة 
والمعدات، والقوى البشرية من المدربين المؤهلين واإلداريين، واالستعانة بخبرات عالية محلية وعالمية، وإيجاد 
مناهج تدريبية متطورة نشطت إدارة الشركة والعاملون فيها بالوصول إلى المناطق والتجمعات السكانية في قرى 
المملكة ذات المعدالت العالية بنسب الفقر والبطالة وفي مختلف محافظات المملكة، حيث بلغ عدد المعاهد 16 

معهدًا موزعه على جميع محافظات المملكة. 
تقوم إدارة الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب على إيجاد فرص عمل مناسبة للخريجين خاصة من المناطق األقل 
حظًا وبالتنسيق مع وزارة العمل ومؤسسات القطاع الخاص والمشاركة في حمالت التشغيل التي نفذتها وزارة 
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العمل مما أتاح الفرصة للكثير من خريجي الشركة ومتدربيها الحصول على فرص عمل مناسبة، إضافة إلى 
تشجيعهم على ممارسة األعمال الريادية والمشاريع الخاصة، وتسهيل فرص العمل الفردي والمبادرات الخالقة 
التي من شأنها توفير فرص العمل، إضافة إلى عقد اتفاقيات مع عدد من الشركات والمؤسسات ومذكرات التفاهم 
التي تساهم في تحسين نوعية التدريب وتطويره، وزيادة كفاءة المهنيين األردنيين، وتنمية وتطوير قدراتهم على 

المنافسة في سوق العمل.
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المؤسسة االستهالكية العسكرية

      تم تشكيل مديرية المؤسسة اإلستهالكية العسكرية عام 1973م، تقوم المؤسسة اإلستهالكية العسكرية 
األردني  المواطن  لحماية  المؤسسة  أسواق  في  وإدامتها  األسعار  وبأقل  عالية  بجودة  والبضائع  السلع  بتوفير 
وبأقل  الجمعيات  لهذه  البضائع  وتوفير  العسكريين  المتقاعدين  جمعيات  ودعم  ومساعدة  ورفد  اإلحتكار  من 
الغذائية  المواد  تحتاجه من  ما  وتوفير كل  األردنية  المسلحة  القوات  وأيضًا مساندة  العالية  وبالجودة  األسعار 
كما  وبإستمرار  موظفين  استيعاب  من خالل  البطالة  من حجم  التقليل  في  المساهمة  إلى  باإلضافة  واألدوات 
عن  النظر  بغض  النائية  المناطق  إلى  التجارية  الخدمات  بإيصال  العسكرية  اإلستهالكية  المؤسسة  وتساهم 
مختلف  في  تجارية  أسواق  إنشاء  خالل  من  المحلية  المجتمعات  تنمية  في  والمساهمة  االقتصادية  الجدوى 
تجارية أسواق  وخمسة  مائة  عام 2019م  نهاية  حتى  األسواق  عدد  بلغ  حيث  بادية(  قرى،  )مدن،   المناطق 

وأخيرًا لتشكل منظومة هامة في مجال األمن الغذائي على مستوى الدولة.
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دائرة الموارد الدفاعية وإدارة االستثمار

      تنفيذًا لتوجيهات جاللة الملك عبدهللا الثاني ابن الحسين القائد األعلى للقوات المسلحة – الجيش العربي 
القوات  في  شاملة  إسترتيجية  مراجعة  إجراء  تم  فقد  المشتركة  األركان  هئية  رئيس  من  مباشر  وبإشراف 
العسكرية  للمؤسسة  الدفاعية  والقدرات  األداء  وتحسين  تطوير  بهدف  العربي  الجيش   – األردنية   المسلحة 
وكان من أهم مخرجاتها إنشاء دائرة متخصصه تعنى بتنظيم الموارد الدفاعية وإدارة االستثمار ترتكز في محور 
عملها على إدارة وتطوير قطاع الموارد في القوات المسلحة وتنظيم الجانب االستثماري منه من خالل تحديد 
اإلستراتيجيات ورسم السياسات العامة بعمل الدائرة وصواًل ألهداف االستثمار وبما يتناسب واإلمكانات المتاحة 

في القوات المسلحة األردنية – الجيش العربي بمختلف وحداتها وأجهزتها.
       تأسست دائرة الموارد الدفاعية وإدارة االستثمار في القوات المسلحة األردنية بتاريخ 10 تشرين الثاني 
للتخطيط  المشتركة  األركان  هيئة  رئيس  بمساعد  االستثمار  وإدارة  الدفاعية  الموارد  دائرة  وترتبط  2016م، 
والتنظيم والموارد الدفاعية، وتعنى دائرة الموارد الدفاعية وإدارة االستثمار بإدارة وتطوير قطاع الموارد الدفاعية 

والجانب االستثماري في القوات المسلحة األردنية – الجيش العربي.
      ويتبع لدائرة الموارد الدفاعية وإدارة االستثمار كل من الوحدات االستثمارية التالية )نادي ضباط القوات   
المسلحة األردنية/ الزرقاء وقد تأسس بتاريخ 5 أيار 1955م في محافظة الزرقاء ويخدم ضباط محافظة الزرقاء 
من خالل الفندق وصاالت االحتفاالت والمطعم وبركة السباحة، باإلضافة إلى نادي إقليم الشمال للمتقاعدين 
العسكريين والعاملين/ إربد وقد تأسس بتاريخ 24 حزيران 2014م، ونادي إقليم الوسط للمتقاعدين العسكريين 
والعاملين/ مأدبا وقد تأسس بتاريخ 24 شباط 2019م، إضافة إلى شركة أطياف لصناعة الدهانات والمواد 

الكيماوية  والتي تم تشكيلها بتاريخ 17 تشرين الثاني2008م.
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     كانت إرادة القيادة الهاشمية أن تقوم الخدمات الطبية الملكية ومنذ تشكيلها في عام 1941م  بتقديم الرعاية 
الطبية لكل المواطنين سواًء كانوا عسكريين أو مدنيين، ومنذ ذلك التاريخ تطورت الخدمات الطبية الملكية أفقيًا 
وعموديًا بحيث أصبحت تقدم اآلن الرعاية الطبية الشاملة لحوالي  38% من سكان المملكة من خالل مدينة الحسين 
الطبية بمراكزها الخمسة والمستشفيات العسكرية التي تغطي معظم محافظات المملكة يشّكل األطفال دون سن 

الثامنة عشرة حوالي 50% من المستفيدين من الرعاية الطبية التي تقدمها الخدمات الطبية الملكية. 
     تحتل الخدمات الطبية الملكية مكانة بارزة بين وحدات القوات المسلحة األردنية وبين قطاعات النظام الصحي 
األردني من خالل المحافظة على صحة ضباط وضباط صف وأفراد القوات المسلحة واألجهزة األمنية في كافة 
الظروف واألوقات التأمين الصحي الشامل لحوالي1.5 مليون من سكان المملكة من المشتركين والمنتفعين من ضباط 
وأفراد القوات المسلحة األردنية واألجهزة األمنية المختلفة، باإلضافة إلى اإلشراف الطبي المستمر على طالب 
مدارس الثقافة العسكرية والمحافظة على الصحة العامة لهم والطب الوقائي لكافـة القطاعـات العســكرية واألمنية 
والمحافظة على سالمة بيئة العمل لجميع منتسبي القوات المسلحة، وتقديم الخدمات الطبية العالجية في المستشفيات 
لكافة المواطنين المقيمين في محافظتي الطفيلة والعقبة والقيام بالدور الرئيس والمحوري في حالة الكوارث والحوادث 
الجماعية شاماًل" نقل المصابين برًا وجـوًا والتغطية الطبية الشاملة لكافة المؤتمرات واللقاءات العربية والدولية 
 والمهرجانات التي تعقد في المملكة، معالجة الحاالت الطبية المعقدة والتي تحتـاج إلى عالج تخصصي عاٍل والمحولة من 
)وزارة الصحة، مستشفى الجامعة األردنية والقطاع الخاص( والمحولين على حساب النفقات العامة والديوان 

الملكي. 
     كما ساهمت الخدمات الطبية بفتح مستشفيات ميدانية عسكرية لتقديم الخدمة الطبية العالجية التخصصية 
وعلى مراحل لمعالجة أبناء المناطق النائية غير المخدومة من قبل القطاع الصحي العام في البادية الشرقية 
الزعتري مثلث  الحمراء،  مثلث  السرحان،  مغير  وصبحية،  صبحا  األزرق،  الكهف،  دير  المنارة،   )منطقة 

الباعج،  منطقة الصالحية( وفي البادية الجنوبية ) منطقة قريقرة، الراجف، الديسي، الجربا، إيل، الجفر
بئر مذكور، وقضاء الريشه(. 

الخدمات الطبية الملكية
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اتفاقيات  الشقيقة ضمن  العربية  المحولة من األقطار  المرضية  الحاالت  الطبية بمعالجة  الخدمات       تقوم 
والمهــــــن  لألطباء  والتدريبية  الفنية  المسـتويات  وتطويـر  المسـتمر  الطبي  التعليـم  الخاصة،  نفقتهم  على  أو 
 الطبية المساندة والمساعدة، المشاركة في تدريس وتدريب طالب الكليات الطبية في كافة الجامعات األردنية

المملكة والدول  العامة والدقيقة من  الطبية  المقيمين واالختصاصيين في كافة االختصاصات  تدريب األطباء 
ذات  والمدربـة  المؤهلة  الفنيــة  بالكفـاءات  المملكة  في  الطبي  القطاع  رفد  إلى  باإلضافة  والصديقة  الشقيقة 
والنزاعات  الكوارث  حاالت  في  خاصة  طبية  فرق  إرسال  الطبية،  التخصصات  كافة  في  العالية  المهـــارات 
مستشفيات  وفتح  وتجهيز  لبنان(  باكستان،  إندونيسيا،  المالديف،  إيران،  البأنيا،  تركيا،  اليمن،  )العراق، 
لبنان أفغانستان،  هللا،  رام  جنين  )العراق،  والصديقة  الشقيقة  الدول  لبعض  خاصة  ميدانية   ومحطات 

الطبية  الكتائب  وإرسال  اإلنسانية  والمهمات  السالم  حفظ  قوات  في  الطبية  الخدمات  تشارك  غزة...(، 
الشرقية تيمور  كوسوفو،  طاجكستان،  سلوفينيا،  )كرواتيا،  والثالث:-  الثاني  المستويين  من   والمستشفيات 

سيراليون، اريتريا/أثيوبيا، ليبيريا، بوروندي، هايتي، ساحل العاج، الكونغو.
      تنفرد الخدمات الطبية الملكية بتقديم خدمات اإلسعاف الطبي الجوي بإستخدام الطائرات العامودية التابعة 
لسالح الجو الملكي، حيث يتم تجهيز هذه الطائرات بأطقم طبية مدربة ومؤهلة وبجميع األجهزة والمستلزمات 
الطبية للقيام بواجب اإلخالء الجوي كما أصبحت فرق اإلخالء الجوي والبري لما تتميز به من كفاءة عالية وتوفر 
أجهزة متطورة قادرة على أن تعمل على مستوى دولي، وتعمل الخدمات الطبية الملكية على التغطية الكاملة 
والشاملة لكافة المؤتمرات واللقاءات العربية والدولية المهمة التي تعقد في المملكة كما وتعمل على تجهيز وإرسال 
فرق طبية خاصة لبعض الدول الشقيقة والصديقة والمشاركة في قوات حفظ السالم الدولية والمهمات اإلنسانية.
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مديرية مؤسسة االسكان واالشغال العسكرية

      تسعى مديرية مؤسسة اإلسكان واألشغال العسكرية لتلبية احتياجات القوات المسلحة األردنية والمجتمع 
الوظيفي  والسكن  اإلسكانية  والقروض  والبيئة  والطاقة  اإلنشاءات  وقطاع  الفنية  الخدمات  مجال  في  المحلي 
وبالشراكة مع القطاعين العام والخاص من خالل إدارة ملتزمة وموارد بشرية مدربة ونظم متطورة تنفيذًا لرؤى 
جاللة القائد األعلى في تحقيق التنمية المستدامة، وتهدف مؤسسة اإلسكان واألشغال العسكرية إلى رفع مستوى 
البنية التحتية وتحقيق الرفاه االجتماعي على المستوى الوطني أما على المستوى اإلستراتيجي فتهدف إلى رفع 
مستوى الخدمات التي تقدمها المديرية بكلفة أقل ورفع كفاءة استخدام الموارد المالية وإدارتها بفاعلية باإلضافة 
إلى رفع كفاءة استخدام موارد الطاقة والمياه وإدارتها بفاعلية، وتعزيز األداء المؤسسي والشفافية وضمان تدفق 

دخل لصناديق اإلسكان العسكرية من أجل االستمرار بمنح القروض اإلسكانية للضباط واألفراد.
      تقوم مديرية مؤسسة اإلسكان واألشغال العسكرية بتخصيص األراضي الالزمة إلنشاء المشاريع عليها 
وإعداد المخططات الطبوغرافية لها من خالل شعبة األراضي والمعسكرات، باإلضافة إلى إعداد الدراسات 
األردنية المسلحة  القوات  وتشكيالت  وحدات  مشاريع  لكافة  المالية  الكلف  وتقدير  والمخططات،   والتصاميم 
الفنية والخدمات  األشغال  لعطاءات  التعاقدية  والشروط  الفنية  والمواصفات  الوثائق  كافة  وتجهيز   وإعداد 

المباشر  والتنفيذ  المقاولين،  مع  واالتفاقيات  العقود  وإدارة  اإلنشائية،  المشاريع  تنفيذ  على  اإلشراف  ومتابعة 
المسلحة  القوات  وتشكيالت  وحدات  لكافة  الصيانة  أعمال  وتنفيذ  والميادين،  والساحات  والطرق  لألبنية 
والتكييف  والتدفئة  الصحي  والصرف  والمياه  الكهرباء  شبكات  وإدامة  وتشغيل  تنفيذ  إلى  باإلضافة  األردنية، 
وإدامة محطات توليد الكهرباء وآبار المياه ومحطات التكرير والتحلية، وتشغيل وصيانة وإدامة المستشفيات 
مواقع  بتحضير  العسكرية  واألشغال  اإلسكان  مديرية  تقوم  األردنية،  المسلحة  للقوات  الطبية  والمراكز 
االحتفاالت والمهرجانات والمعارض والتمارين وأهمها عيد ميالد جاللة القائد األعلى وموقع ذكرى معركة 
)دافوس( العالمي  االقتصادي  والملتقى  سوفكس  ومعرض  الكبرى  العربية  والثورة  الجيش  وعيد   الكرامة، 

وأخيرًا مهرجان جرش.
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      كما وتقوم مديرية مؤسسة اإلسكان واألشغال العسكرية بإدارة شؤون األراضي المخصصة للقوات المسلحة 
في كافة مناطق المملكة ومتابعتها لدى الدوائر المختلفة ودراسة المشاريع الواردة من الجهات الحكومية وشبه 
الحكومية لبيان مدى تعارضها مع ممتلكات القوات المسلحة من خالل لجنة، العوائق وأخيرًا إصدار الموافقات 
األمنية للمواطنين في حال الرغبة بالشراء أو البناء بالقرب من المناطق العسكرية والقصور الملكية العامرة 

والمنشآت الحيوية األخرى.
      باإلضافة إلى ذلك، تقوم مديرية مؤسسة اإلسكان واألشغال العسكرية بإدارة شؤون الصناديق العسكرية 
األردنية  المسلحة  القوات  وأفراد  الصف  لمستحقيها من ضباط وضباط  اإلسكانية  القروض  الخاصة بصرف 
واألجهزة األمنية األخرى، كما وتقوم مديرية األشغال العسكرية بإدارة مجموعة من الصناديق العسكرية: صندوق 
إسكان ضباط القوات المسلحة، صندوق التكافل والتضامن، صندوق التأمين على الحياة، صندوق إسكان الشهداء 
كما وتقوم مديرية اإلسكان واألشغال العسكرية بإدارة شؤون المعسكرات باإلضافة إلى السكن الوظيفي في القوات 

المسلحة وكذلك إدارة وصيانة بيوت الضيافة وشاليهات الضيافة الموجودة في مدينة العقبة.
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مديرية التوجيه المعنوي

     تعتبر مديرية التوجيه المعنوي منبر القوات المسلحة اإلعالمي ومن خاللها يمكن تتبع نشاطات وفعاليات 
وهي  المسلحة،  بالقوات  يتعلق  ما  لكل  كافة  اإلعالم  وسائل  مع  بالتنسيق  المعنية  وهي  المسلحة  القوات 
العسكري والمعلومات  بإدارة اإلعالم  المديرية  العربي، وتتمحور مهمة  الجيش  العالم منها  التي يرى  المرآة 
والعمليات النفسية بالوسائل المتاحة، لتجذير االنتماء لألردن والوالء للقيادة الهاشمية وتنمية الروح المعنوية 
العربي الجيش   - األردنية  المسّلحة  القوات  منتسبي  لدى  واإلنساني  الوطني  الُبعد  وإشاعة  الصمود   وإرادة 

والمحافظة على األمن الفكري العسكري والوطني من اإلشاعات والتضليل والتخريب الفكري.
عــــام1940م في  وفعَّال  عملي  بشكل  األردنيـة  المسلحــة  القــوات  في  المعنوي  التوجيه  مديرية  بدأت       

باسـم  آنذاك  إعالميـــة  وسيلـــة  أول  عنه  صدرت  والذي  العسكري  الثقافي  المكتب  استحداث  تم   حيث 
)مجلة الجيش العربي(، وفي عام 1953م، تم تشكيل وحدة للتصوير، وبتاريخ 12حزيران1961م تم تشكيل 
العربي الجيش  المسلحة األردنية -  القوات  لتنهض بدور إعالمي ومعنوي لوحدات  العامة  العالقات   مديرية 
 وفي عام 1968م، ُأنشئت مديرية التوجيه المعنوي لتمارس المهام اإلعالمية العسكرية، وفي 27ايار 1969م

استحدث منصب مساعد رئيس األركان للشؤون العامة والتوجيه، وبموجب ذلك صدرت موازنة مديرية التوجيه 
المعنوي، وبتاريخ 15آب1981م، تم تطور تنظيم المديرية حيث أصبحت تتألف من شعبة اإلعالم العسكري 
وشعبة الدراسات والحرب النفسية، إضافة إلى صرح الشهيد، ثم أعيد تنظيم المديرية بتاريخ  15 شباط 1988م 
وأصبحت تتألف من أربعة شعب إضافة لصرح الشهيد وهي شعبة اإلعالم العسكري وشعبة الميدان وشعبة 

الدراسات والحرب النفسية وشعبة التنسيق والعالقات العامة.
      في 1آذار 1998م، تم إنشاء إذاعة القوات المسلحة األردنية - الجيش العربي وبمستوى شعبة سميت بشعبة 
اإلذاعة، وفي 12 شباط 2013م، تم استحداث شعبة التأريخ والتوثيق العسكري وفي 15 نيسان 2014م، تم 
إعادة تسمية شعبة الدراسات والحرب النفسية لتصبح شعبة عمليات المعلومات والعمليات النفسية، كما وتم إلحاق 
المطابع العسكرية بتاريخ 5 كانون األول 2016م، وبتاريخ 21 آب 2017م، تم إصدار أمر بتشكيل المركز 
اإلعالمي العسكري، ليكون ذراعًا إعالميًا جديدًا يضاف للمديرية وفي عام 2018م ارتبطت وحدة االتصال 
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االستراتيجي بمديرية التوجيه المعنوي إذ تقوم الوحدة بإنتاج محتوى إعالمي وطني قادر على مكافحة اإلرهاب 
والفكر المتطرف ويحمل رسائل محددة قادرة على مخاطبة ثقافة وعقول األردنيين بشكل خاص واإلقليم بشكل 
عام، وتتولى مديرية التوجيه المعنوي تنمية وتعزيز الروح المعنوية للقوات المسلحة في الحرب والسلم وتعميق 
المبادئ القومية والدينية لمنتسبي القوات المسلحة، والتركيز على مبادئ النهضة العربية الكبرى، والتعاون مع 
الوزارات والمؤسسات الحكومية والهيئات المختلفة وغير الرسمية، وخاصة وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي 
والثقافة والشباب لتعميق روح الوالء واالنتماء للوطن والقيادة الهاشمية والمثل العليا للمجتمع، والتخطيط والتنفيذ 
لكافة التغطيات اإلعالمية فيما يتعلق بالمناسبات الوطنية والتمارين المشتركة مع جيوش الدول الشقيقة والصديقة 
)مراسلو ومندوبو وسائل اإلعالم المختلفة إقليميا ودوليًا( بما في ذلك االيجازات والتصريحات الصحفية باللغتين 
العربية واالنجليزية، وإدامة االتصال والتنسيق مع وسائل اإلعالم المختلفة، لنشر األخبار والنشاطات العسكرية 

وإنتاج البرامج اإلذاعية والتلفزيونية واألفالم الوثائقية. 
      وتهدف المديرية إلى توثيق نشاطات القوات المسلحة بالصوت والصورة )فوتوغرافي، تلفزيوني( وإصدار 
المجالت والنشرات العسكرية وتوزيعها على منتسبي القوات المسلحة، وبث البرامج إلذاعة القوات المسلحة 
وإعداد البرامج الخاصة بها وإدامتها، وإدامة االتصال والتعاون مع إدارات التوجيه المعنوي في عدد من الجيوش 
الشقيقة والصديقة، وتدريس عدد من المساقات األكاديمية في الجامعات الرسمية والخاصة وبعض معاهد القوات 

المسلحة.
      يمثل اإلعالم العسكري أحد الروافد المهمة في التشكيالت العسكرية، حيث يقوم بوضع السياسات اإلعالمية 
التي تطلبها القيادات العسكرية ضمن إستراتيجية وأهداف مقررة، والعمل اإلعالمي العسكري من خالل وسائل 
اإلعالم يحتاج إلى حرص ووعي في التعامل مع المعلومات العسكرية لتفادي التأثير على األمن الوطني، مما 
يتطلب الكثير من التوازن واإللتزام في نقل المعلومات العسكرية للوصول إلى الغاية واألهداف من دون التفريط 

بأمن المعلومات.
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المركز الوطني لألمن وإدارة األزمات 

      القوات المسلحة هي الذراع األقوى في مواجهة األزمات والكوارث كونها األكثر تنظيمًا وانتشارًا على 
أرض الوطن ويتوفر لديها إمكانيات تمكنها من رد الفعل السريع وتنفيذ خطط مواجهة الكوارث بدقة وفاعلية، وقد 
جاء تأسيس مركز إدارة األزمات في القوات المسلحة – الجيش العربي في القيادة العامة للقوات المسلحة بتاريخ 
15 نيسان 2001م تنفيذًا للتوجيهات الملكية السامية، للتعامل مع األزمات المحلية واإلقليمية والدولية والتي يمكن 
ان تؤثر على األردن اقتصاديًا، سياسيًا، اجتماعيًا وإنسانيا والتنسيق مع جميع مؤسسات الدولة والهيئات الدولية 
والمحلية ذات العالقة للخروج بجهد موحد وفعال للتعامل مع األزمات المحتملة، ومنذ التأسيس كان إلهتمام رؤساء 
هيئة األركان المشتركة دورًا كبيرًا في نجاح المركز في أداء مهماته على النطاق المحلي واإلقليمي والدولي، 
ومؤخرًا وبمتابعة حثيثة تم اإلنتهاء من تجهيز المبنى الجديد للمركز ليستطيع القيام بواجباته المختلفة وبما ينسجم 

مع المهمة المنوطة به.  
      ويقوم مركز إدارة األزمات في القوات المسلحة – الجيش العربي بتنسيق وإدامة االتصال بين القوات 
في مجاالت  العسكري  المدني  للتعاون  قاعدة  وبناء  والدولية  المحلية  اإلنسانية  والهيئات  والمنظمات  المسلحة 
اإلغاثة والعمليات المدنية العسكرية على الصعيد الداخلي والخارجي وبما ينسجم مع قانون القوات المسلحة 
وجمع  ومتابعة  العسكرية  المدنية  والعمليات  اإلغاثة  مجاالت  في  المشترك  التعاون  إمكانية  وبيان  األردنية 
المعلومات المدنية ضمن منطقة المسؤولية فيما يتعلق باالحتياجات االقتصادية واإلجتماعية للسكان والتنسيق 
بيئة  بأمين  المساهمة  بقصد  المتاحة  اإلمكانيات  بذلك وضمن  والمساهمة  الحلول  إليجاد  المعنية  الجهات  مع 
للتصدي واإلستجابة لألزمات  التشكيل  قيادة  المتاحة لدى  العسكرية وتقييم اإلمكانيات  العمليات  لتنفيذ  مناسبة 
العمليات العسكرية التي يمكن استخدامها إلسناد  المدنية   والكوارث، وتقييم وتحديد االحتياجات من السلطات 

ومتابعة شؤون الالجئين والنازحين في المناطق المنكوبة وتأثيراتها على تنفيذ العمليات العسكرية باإلضافة إلى 
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وضع برامج لتدريب ضباط وأفراد على الشؤون المدنية العسكرية ضمن وحدات المنطقة العسكرية بالتعاون 
والتنسيق مع مركز إدارة األزمات وإدامة سجالت خاصة بهم ليتم استدعاءهم عند الحاجة للقيام بواجبات الشؤون 

المدنية.
      ويقوم مركز إدارة األزمات بمتابعة الجاهزية الفنية لغرفة عمليات )مركز إدارة األزمات( من أجل سهولة  
تبادل المعلومات في جميع الظروف واألحوال لدعم القوات المنفتحة في الميدان، ومتابعة العمليات اإلعالمية 
والنفسية والدينية أثناء تنفيذ العمليات المدنية العسكرية بالتنسيق مع مديرية التوجيه المعنوي ومديرية اإلفتاء 
العسكري، ومتابعة البرامج المتعلقة في دعم بناء القدرات العسكرية لمواجهة األزمات والكوارث الناتجة عن 
األسلحة غير التقليدية )CBRNE( وتنسيق جهود الجهات المعنية في الدولة فيما يخص استخدام فرق االستجابة 
األولية لمواجهة الحوادث الناتجة عن أسلحة الدمار الشامل، وتطوير السيناريوهات المحتملة لألزمات والكوارث 
بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية ووضع خطط للتصدي لها ومراجعتها بشكل دوري مع القوات المسلحة، 

والمساهمة في منظومة إدارة األزمات على جميع المستويات وفي جميع المراحل قبل وأثناء وبعد الكارثة.
      ومع نهاية عام 2019م وبداية عام 2020م كان المركز الوطني لألمن وإدارة األزمات يراقب عن كثف 
مستجدات وباء فيروس كوفيد/19 عالميًا واقليميًا، حيث كان واضحًا منذ البداية أن هذا الوباء لن يستثني دولة 
من الدولة أو فئة سكانية عن دون غيرها، وعلى ضوء هذا التقييم قام المركز بوضع السيناريوهات المحتملة 
والخطط التي تساعد في التخفيف من آثار الوباء على كافة القطاعات ومن أبرزها القطاعين الصحي واالقتصادي 
وبتاريخ 11 آذار2020م وبعد إعالن منظمة الصحة العالمية أن وباء فايروس كورونا أصبح يصنف كجائحة، 
وجه صاحب الجاللة الملك عبدهللا الثاني ابن الحسين المعظم رئيس هيئة األركان المشتركة بأن يقود األزمة، حيث 
تم تشكيل "خلية عمليات األزمة" والتي ضمت ضباطًا مؤهلين من القوات المسلحة بهدف تنفيذ عمليات التخطيط 
والمتابعة على المستوى االستراتيجي والعملياتي وبالتنسيق مع كافة دوائر صنع القرار بهدف الوصول إلى التهيئة 

والجاهزية الكاملة في التعامل مع جائحة كورونا والتأقلم مع كافة السيناريوهات التي يتم تطويرها باستمرار.
      لقد ساهمت جهود المركز بالتعاون مع كافة الجهات الوطنية في التخفيف من آثار الجائحة السلبية على 
الدولة األردنية، حيث كان للمركز دور رئيس في ترسيخ الهدف الرئيسي من تشكيله والمبني على توحيد جهود 
مؤسسات الدولة للتعامل مع الكوارث واألزمات، كما تمكنت خلية األزمة من تأخير انتشار الوباء وكسب الوقت 

لفسح المجال أمام الحكومة األردنية لتوسيع قدراتها في الطاقة االستيعابية.
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صندوق االئتمان العسكري

      صندوق االئتمان العسكري مبادرة ملكية أطلقها جاللة القائد األعلى للقوات المسلحة األردنية الملك عبد هللا 
الثاني في رمضان عام 2010م،  مركزه الرئيسي في عمان ويهدف الصندوق الى تشجيع منتسبي القوات المسلحة 
واألجهزة األمنية على االدخار والتوفير لتحقيق مستوى معيشي أفضل ومساعدتهم على التمويل واالستثمار وتقديم 
القروض والخدمات التمويلية لهم بشروط ميسرة وفق المعايير المصرفية االسالمية بما يضمن تأمين مستوى 
معيشي يلبي تطلعاتهم وأسرهم لحياة كريمة . الصندوق مؤسسة مالية أنشئ برأسمال قيمته 140 مليون دينار 
بهدف توفير نوافذ تمويلية لمنتسبي القوات المسلحة واألجهزة األمنية بأسعارمخفضة وهو ال يسعى للربح بل 

يستهدف تغطية تكاليف العمل من خالل نسب المرابحة.
     تاتي رؤية الصندوق بالسعي الحثيث ليكون في مقدمة المؤسسات التي تقدم الخدمات البنكية والمنتجات المالية 
المصرفية المبنية على قواعد المصرفية اإلسالمية لتلبية كافة اإلحتياجات المصرفية والتمويلية الخاصة بأبناء 
الوطن من منتسبي القوات المسلحة واالجهزة االمنية االردنية، والمساهمة في تحسين فعلي ومستدام في أوضاعهم 
المادية حيث تتجلى رسالة الصندوق بتقديم خدمة مصرفية شاملة ومتخصصة، لتأمين أحدث التعامالت المصرفية 
المبتكرة، وتوفيرها لكافة منتسبي القوات المسلحة واالجهزة االمنية، بما يضمن لهم تحقيق أهدافهم المالية بدراية 

واطمئنان، وذلك عن طريق اإللتزام بالتطوير المستمر للمنتجات والخدمات، والتوظيف األمثل للموارد. 
     وجاء دورالصندوق في مبادرة رفاق السالح لدعم المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى التي اطلقها 
جاللة الملك عبد هللا الثاني وبإشراف من سمو ولي العهد، اتاحة المجال لالستفادة من الخدمات المصرفية التي 
يقدمها صندوق االئتمان العسكري وذلك من خالل شمول المتقاعدين العسكريين بخدمات الصندوق عبر إنشاء 
نافذة تمويلية لهم بنسب مرابحة مدعومة، كذلك تقديم قروض على مراحل لغايات التمويل الشخصي والمشاريع 
اإلنتاجية بعوائد وارباح تساوي ما يتم منحه للعاملين، مع مراعاة مستوى الدخل من الرواتب واحجام االلتزامات 
المالية الشهرية عليهم، وتقديم كافة الخدمات األخرى من حسابات التوفير والودائع وخدمة دفع الرواتب بعموالت 

رمزية طبقا لألسس المصرفية اإلسالمية.
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وهـــو  عمـــان  فـــي  المســـاجد  اقـــدم  مـــن  الفتـــح  مســـجد  األردنيـــة  المســـلحة  القـــوات  بنتـــه  مســـجد  أول     
االردنيـــة  المســـلحة  القـــوات  بنتـــه  الـــذي  و  والعريـــق  الصغيـــر  الفتـــح  مســـجد  جميلـــة  معماريـــة  تحفـــة 
لـــه  المغفـــور  افتتحـــه  قـــد  كان  عمـــان  فـــي  المحطـــة  منطقـــة  فـــي  االردنـــي  الجيـــش  معســـكر   ضمـــن 
) الملـــك المؤســـس ( األميـــر عبـــد هللا األول ابـــن الحســـين فـــي7 شـــعبان عـــام 1352 هجـــري الموافـــق 24 
ــذا  ــز هـ ــه، ويتميـ ــة بجانبـ ــح الملحقـ ــة الفتـ ــه، وكذلـــك مدرسـ ــام 1933م، وذلـــك بالصـــالة فيـ ــرين األول للعـ تشـ
المســـجد القديـــم بوجـــود مئذنتيـــن جميلتيـــن بالقبـــاب وبالنوافـــذ شـــبه الدائريـــة مـــن أعالهـــا، وبوجـــود قبـــة خارجيـــة 

لمـــكان المتوضـــأ كذلـــك ، وببابـــه الخشـــبي القوســـي اإلســـالمي الشـــهير.
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الفصل الحادي عشر
سجل قادة ورؤساء اركان الجيش العربي األردني منذ التأسيس 

      واكب تأسيس الدولة األردنية في عام 1921م تأسيس القوات المسلحة األردنية، خاصة أن ركب سمو األمير 
عبدهللا بن الحسين الذي دخل عمان في الثاني من آذار من عام 1921م كان قوامه الجيش الشرقي أحد جيوش 
الثورة العربية الكبرى بقيادة األمير عبدهللا بن الحسين، وهذا الجيش هو النواة لجيشنا العربي األردني الذي يحمل 

رسالة الثورة والنهضة، ونستعرض تاليًا نبذة موجزة عن قادة الجيش العربي األردني منذ التأسيس:
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الفريق فريدريك جيراد بيك ) F.G.Peake( بريطاني
    بدأ عمله في إحدى الكتائب البريطانية في الهند، ثم انتقل إلى مصر 
عام 1913م، ومن ثم في جنوب السودان، والتحق مع قوات الثورة 
العربية الكبرى عام 1918م، وترأس سرية هجانة وشارك في الهجوم 
على مناطق مختلفة في الزرقاء والمفرق ودرعا  ومن ثم عمل في 
عام 1920م مع بوليس فلسطين، وانتدبته السلطات البريطانية لدراسة 
الوضع األمني في األردن وقال في تقريره أن األمن في األردن بحاجة 
إلى قوة نظامية وعاد إلى شرق األردن وبدأ بتشكيل القوة السيارة عام 
1921م وحمل لقب المفتش العام للدرك، وفي مراجع أخرى مفتش القوة 
السيارة العام، وبتاريخ 10 تشرين األول 1923م تم تعيين فريدريك بيك 
قائدًا عامًا للجيش العربي، وبقي في منصبه حتى  شهر أيار 1939م، 
وفي عهده تأسست قوة حدود شرق األردن في األول من نيسان 1926م 
وكان موقع القوة في الزرقاء في موقع المستشفى العسكري اآلن، وترتب 
على ضم العقبة ومعان إلى شرق األردن أعباء أمنية إضافية لتوسع 
مساحة األردن والحاجة إلى قوات نوعية تتعامل مع األرض الجديدة 

التي هي في معظمها صحراء، فابتدأ التخطيط إلنشاء قوة البادية.

الكابتن برونتون ) Brunton( بريطاني 
األردن في 21 آب1920م في  أمن  قوة  تأسيس  في  مهامه  بدأ       

 والبداية كانت بإثني عشر شرطيًا من شرطة فلسطين مسلحين بالبنادق 
والهاونات الصغيرة ومعهم مفرزة "بغالة"، ومن ثم السرية العسكرية 
 األولى بتاريخ 22 أيلول1920م أسهم بتوطيد األمن في شرق األردن
 مع تكوين مكتب ارتباط مع فلسطين  واعتماد أسلوب اإلدارة  المباشرة 

دون الحاجة لقوات عسكرية.
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 ) John B. Glubb ( الفريق جون بيجوت كلوب
    التحق بالخدمة بتاريخ 1كانون األول1930م كان ضابطًا في سالح 
العالمية األولى  الحرب  البريطاني في عام 1915م، وخالل  الهندسة 
عمل في فرنسا وبلجيكا، وفي عام 1920م التحق بالقوات البريطانية 
قاد  ثم  ومن  فيه،  الوطنية  الثورات  إلخماد  العراق  إلى  جاءت  التي 
مجموعة من البدو لحراسة الجسور، وقد تعرف عليه المغفور له الملك 
عبدهللا األول فدعاه إلى األردن لتشكيل قوات بادية لخبرته التي اكتسبها 
في العراق وحضر أواخر عام 1929م ومعه قوة من البادية العراقية 
الستعراضها فتقرر أن يباشر بتكوين قوة مماثلة في األردن، ، وشكل 
قوة الصحراء األردنية ومن ثم تعيينه 21 آذار 1939م قائدًا للجيش 
العربي، وشهدت القوات المسلحة في عهده تطويرًا في العدد وفي تشكيل 
الوحدات العسكرية، وقد وصل تعداد الجيش في عام 1943م إلى حوالي 
6000 جنديًا وضابطًا وكان اشتراك الجيش العربي في الحرب العالمية 
لهيئة  رئيسًا  وبقي  عام 1948م،  فلسطين  حرب  في  ثم  ومن  الثانية 
األركان إلى أن قرر المغفور له الملك الحسين طيب هللا ثراه تعريب 

قيادة الجيش العربي في األول من آذار من عام 1956م.

اللواء راضي حسن عناب 
    التحق بالخدمة بتاريخ 1تموز1921م،  أول رئيس أركان أردني للجيش 
العربي األردني بعد تعريب قيادته في األول من آذار 1956م،  التحق 
العثماني، وكان مركزه مع  الجيش  في  العسكرية عام 1915م  بالخدمة 
الجيش العثماني في األردن، وهو يحمل الرقم العسكري 25، وتنقل في 
مناصب في الوية ومقاطعات األردن كقائد شرطة ،واستلم منصب مساعد 
رئيس األركان في عام 1951م، وكان قائدًا لمقاطعة القدس حين استشهد 
الملك عبدهللا األول يوم 20 تموز 1951م وقد أصيب بجراح نتيجة إصابته 
أثناء إطالق النار وفي يوم قرار تعريب قيادة الجيش العربي رقي إلى رتبة 

لواء وعين رئيسًا ألركان الجيش العربي األردني.
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اللواء الركن علي عبدالقادر أبو نوار
    التحق بالخدمة بتاريخ 9 تشرين الثاني 1943م تسلم العديد من 
المناصب القيادية وعمل كقائد لواء وعمل مديرا للعمليات الحربية  وبعد 
تقديم اللواء راضي عناب استقالته تم ترفيعه من رتبة مقدم إلى لواء 
وتعيينه رئيسًا لالركان بتاريخ 24 أيار 1956م، ، وتخرج برتبة مرشح 
في 15 آذار 1944 ويحمل الرقم العسكري 304، وفي عهده كان توقيع 
اتفاقية إلغاء المعاهدة األردنية البريطانية في 13 آذار 1957م، وصدر 
قانون بتاريخ 14 تموز 1956م ينص على فصل األمن العام والدرك 

عن الجيش، وجرى إعفاءه من منصبه بتاريخ 14 نيسان 1957م.

الفريق الركن علي احمد الحياري
    التحق بالخدمة بتاريخ 16 أيلول 1941م كان رئيسًا لألركان لمدة 
ثالثة أيام فقط من يوم 17 نيسان 1957م إلى 20 نيسان حين غادر إلى 
دمشق لمقابلة رئيس األركان السوري، لكنه بعث باستقالته من هناك، 
ويحمل الرقم العسكري 126،  عمل كقائد كتيبة مشاة آلية وقائد الفرقة 
االولى وعمل مديرا لمديرية العمليات الحربية عين رئيسًا لألركان بعد 
استقالة اللواء علي أبو نوار، ولكن أعيد تعيينه رئيسًا لألركان بتاريخ 
30 حزيران 1961م ليصبح الرجل الثاني ألنه في ذات اليوم تم تعيين 
اللواء الشريف ناصر بن جميل قائدًا عامًا للقوات المسلحة األردنية، 

احيل على التقاعد بتاريخ 19 نيسان 1970م مع الترفيع لرتبة فريق.
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المشير حابس المجالي
    التحق بالقوات المسلحة األردنية بتاريخ 1 أيلول 1932م برتبة 
مرشح، وبدأ عمله في سالح الفرسان ثم إلى قوة الشرطة، وهو أول 
قائد عربي يقود كتيبة مشاة في 16 كانون األول 1947م وهي كتيبة 
المشاة الرابعة، وبتاريخ 22 أيار 1948 تمركزت كتيبته الرابعة في 
باب الواد وخاضت معارك عديدة، والحقت هذه الكتيبة خسائر فادحة 
في العدو ومنعته من ان ينفذ إلى القدس مما أدى إلى استسالم اليهود 

داخل المدينة .
    وقد أطلق الملك الشهيد عبدهللا األول على كتيبته لقب الكتيبة الرابحة، 
وثم قام بتشكيل الكتيبة الهاشمية العاشرة التي تولت مهام الحرس الملكي، 
وكان المشير حابس المجالي قائد الحرس الخاص حين كانت جريمة 
اغتيال الملك الشهيد عبدهللا األول في المسجد األقصى بتاريخ 20 تموز 
األردنية  المسلحة  للقوات  عامًا  قائدًا  للخدمة  المشير  وأعيد  1951م، 
بتاريخ 16 أيلول 1970م مع اعتباره حاكمًا عسكريًا عامًا، وقاد الجيش 
القانون،  على  الخارجين  أعمال  مواجهة  في  ودقيقة  حرجة  فترة  في 
واستمر في قيادته حتى إحالته على التقاعد في 11 كانون الثاني 1976م 
وفي عهده خاضت القوات األردنية حرب تشرين 73 إلى جانب القوات 

السورية الشقيقة في جبهة الجوالن.
الفريق الركن عامر بسيم خماش

وتقدم  تموز 1941م،  بتاريخ 5  العربي  الجيش  بصفوف  التحق     
لدورة مرشحين عام 1944م ونجح في المقابلة الخاصة والتحق بكلية 
المرشحين البريطانية في شمال عكا في فلسطين، وتخرج منها أواخر 
عام 1944م ثم دخل دورة طيار مالحظة جوية في بريطانيا وأصبح 
بذلك أول طيار في الجيش األردني وتدرج في مناصب عسكرية حتى 
أصبح رئيسًا لألركان في 9 تشرين األول من عام 1967 م، وهو 
بقي طيارًا في قوة طيران الجيش ثم عاد إلى صنفه االصلي المدفعية 
وكان قائدًا لسالح المدفعية، وقد تقاعد الفريق عامر خماش بتاريخ 30 

حزيران 1969م.
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اللواء الشريف ناصر بن جميل
    التحق بالخدمة بتاريخ  10تشرين األول 1951م هو ابن أحد قادة 
الملكة زين  الشريف جميل بن ناصر وشقيق  الكبرى  العربية  الثورة 
الشرف رحمها هللا، وقد تخرج من الكلية العسكرية العراقية عام 1951م 
المدرعات  كتيبة  أول، خدم في  برتبة مالزم  للجيش األردني  وانضم 
األولى، وتولى قيادة لواء الحرس  الملكي وأصبح قائدًا للسالح المدرع 
وقائدًا للجبهة الشرقية ، عين في 5 أيار 1965م نائبًا للقائد العام للقوات 
المسلحة، ومن ثم كبير مرافقي جاللة الملك وبعدها أصبح القائد العام 
إلى  إحالته  في 30 حزيران 1969م حتى  األردنية  المسلحة  للقوات 

التقاعد في11 حزيران 1970.

الفريق الركن مشهور حديثة الجازي
حياته  بداية  كانت  بتاريخ 28 حزيران 1943م   بالخدمة  التحق     
العسكرية في قوة البادية األردنية، والتحق فيما بعد دورة المرشحين عام 
1947 وتخرج برتبة مالزم برقم عسكري 505، وتنقل في مناصب 
عسكرية من كتيبة المشاة الثانية إلى قائد اللواء المدرع /40 عام 1962 
ثم قائد الفرقة األولى عام 1967، وأصبح قائدا عاما للقوات المسلحة 
األردنية في 27 تشرين أول 1968 واستمر حتى يوم 30 حزيران 

. 1969
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المشير الركن األمير زيد بن شاكر ال عون 
     التحق في القوات المسلحة االردنية بتاريخ 1 تشرين االول 1953م 
 بعد أن أكمل دراسته في كلية فكتوريا في االسكندرية في عام 1951م

كلية  العسكرية في  العلوم  برقم عسكري)1327( درس  برتبة مالزم 
ساندهرست العسكرية البريطانية عام 1955 ، ومن ثم مارس الوظائف 
قائد سرية وكتيبة ولواء الى  فئة  قائد  المختلفة من  العسكرية   القيادية 

ومساعد للملحق العسكري في لندن ، وقائد الفرقة المدرعة الثالثة الملكية 
ومن ثم مساعد رئيس هيئة االركان للعمليات، ثم رئيسا لهيئة االركان 
في آذار 1972م وعين في 11 كانون الثاني 1976 قائدا عاما للقوات 

المسلحة واستمر حتى تاريخ 19 كانون األول 1988. 

المشير الركن فتحي محمد مفلح ابو طالب
انتسب  ثم  ومن  أيار 1950  بتاريخ 6  العسكرية  بالخدمة  التحق     
كمرشح في الكلية العسكرية الملكية وتخرج عام 1954م، استلم مناصب 
قيادية ميدانية مختلفة ومن ثم مساعد الملحق العسكري في لندن عام 
عام 1971م، وعمل  واشنطن  في  ملحقًا عسكريًا  بعد  ومن   ،1970
ثم  الخامسة،  المدرعة  الفرقة  قائد  ثم  العسكرية،  لإلستخبارات  مديرًا 
استلم في عام 1979م مساعد رئيس األركان لإلستخبارات ومن بعد 
 رئيسًا لهيئة األركان العامة في 19 كانون األول 1988م واستمر لتاريخ

 5 نيسان 1993.
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المشير الركن عبدالحافظ مرعي الكعابنة
      التحق بالخدمة العسكرية بتاريخ  4 أيلول 1954م تخرج من الكلية 
العسكرية الملكية برتبة مالزم عام 1956م، تنقل في مناصب عسكرية 
مختلفة كقائد سرية وعمل قائد كتيبة هندسة، ومن ثم رئيسًا للمعلمين 
للتدريب العسكري ومديرًا  القيادة واألركان الملكية، ومديرًا  في كلية 
لالستطالع، ومن ثم مساعد لرئيس هيئة األركان لإلستخبارات حتى يوم 
5 نيسان 1993م الذي عين فيه رئيسًا لهيئة األركان المشتركة وحتى 

تاريخ 18 تموز 1999م .

الفريق أول  الركن محمد يوسف الملكاوي
  التحق بالخدمة العسكرية بتاريخ  23 تشرين األول 1963م  تخرج 
من الكلية العسكرية الملكية  عمل كقائد سرية وقائد كتيبة مظليين  قائدًا 
للشرطة العسكرية وقائد منطقة عسكرية ، عمل كمفتش عام للقوات 
المسلحة ورئيس أركان القوات البرية وتسلم منصب رئيس هيئة األركان 

المشتركة من 17 تموز 1999م إلى 5 آذار 2002م . 
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الفريق اول الركن خالد جميل الصرايرة
     التحق بالخدمة العسكرية بتاريخ  7 تشرين األول 1965م تخرج 
من الكلية العسكرية الملكية في عام 1967م،  الملكية  عمل كقائد سرية 
وقائد كتيبة  وقائد لواء  مشاة آلي وعمل موجهًا في كلية الحرب الملكية 
وآمر الكلية العسكرية الملكية وقائد فرقة ، وعمل كمفتش عام للقوات 
المسلحة، وتسلم منصبه رئيسًا لهيئة األركان المشتركة اعتبارًا من 8 

آذار 2002م وحتى 23 شباط 2010م.

الفريق اول الركن مشعل محمد الزبن 
  التحق بالخدمة العسكرية بتاريخ  1 تشرين األول 1972 ، وتدرج 
في المناصب القيادية حيث عمل كقائد سرية وقائد كتيبة  وقائد لواء  
مشاة آلي وقائد منطقة عسكرية ، وتسلم منصب مدير العقيدة والتدريب 
المشترك "مديرية التدريب العسكري سابقًا"، وكان رئيسًا لهيئة التخطيط 
اإلستراتيجي عام 2009م، وتسلم منصب رئيس هيئة األركان المشتركة 

في 23 شباط 2010م وحتى 2 تشرين األول 2016م.

2016/10/2 - 2010/2/23
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الفريق الركن محمود عبدالحليم فريحات
   التحق بالخدمة العسكرية بتاريخ  1 تشرين ثاني 1978م تخرج من 
الكلية العسكرية عام 1980م، وتدرج في المناصب القيادية حيث عمل 
كقائد سرية وقائد كتيبة  وقائد لواء  مشاة آلي وقائد منطقة عسكرية عمل 
مديرا للعمليات الحربية وعمل ملحقًا عسكريًا في بريطانيا وكان رئيس 
قبل تسلمه لمنصب رئيس هيئة األركان  التخطيط اإلستراتيجي  هيئة 
المشتركة في 2 تشرين األول 2016م  وبقي في منصبه حتى 24 تموز 

2019م.

اللواء الركن الطيار يوسف أحمد الحنيطي 
   التحق بالخدمة العسكرية بتاريخ  1 تشرين األول 1978م  في سالح 
الجو الملكي األردني كمرشح في كلية الملك الحسين الجوية عمل قائدًا 
للسرب السادس في قاعدة األمير حسن الجوية سنة 1997م  ثم رئيسًا 
لشعبة العمليات والخطط سنة 2003م، ثم قائد جناح الطيران في قاعدة 
آمر  وكان  2010م(،   – )2008م  الفترة  في  الجوية  السلطي  موفق 
كلية الملك الحسين الجوية في الفترة )2010م – 2012م(.عمل كمدير 
العمليات الجوية في الفترة )2013م – 2015م(، ثم قائدًا لسالح الجو 
الملكي األردني في 22 كانون األول 2016م، بقي في هذا المنصب حتى 
صدرت اإلرادة الملكية السامية بتعيينه رئيسًا لهيئة األركان المشتركة 

اعتباراً من 24 تموز2019م.

الفريق الركن محمود عبدالحليم فريحات
2019/7/24 - 2016/10/2
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الكابتن برونتون ) Brunton( بريطاني. 

264



املوسوعة التارخيية للقوات املسلحة االردنية  - اجليش العربي             

الفريق الركن محمود عبدالحليم فريحات
2019/7/24 - 2016/10/2 2016/10/2 - 2010/2/23
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صرح  الشهيد
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الفصل الثاني عشر
تراثيات القوات المسلحة األردنية - الجيش العربي

صرح الشهيد
     صرح الشهيد تحفة حضارية ومتحف وطني يسجل مراحل تاريخ األردن الحديث أقيم تخليدًا لذكرى 
الشهداء الذين ضحوا بأنفسهم دفاعًا عن الوطن وأهله، وفيه معروضات تتحدث عن تاريخ القوات المسلحة 
األردنية منذ الثورة العربية الكبرى وحتى أيامنا الحاضرة عبر معروضات من األسلحة والعتاد واللباس ويقع 

في منطقة المدينة الرياضية.
      تم افتتاح صرح الشهيد في 25 تموز 1977م، ضمن احتفاالت المملكة األردنية الهاشمية باليوبيل الفضي 
لجلوس جاللة المغفور له بإذن هللا الملك الحسين بن طالل طيب هللا ثراه على العرش وتكريمًا للشهداء وإعالًء 
لقيم الجندية وترسيخًا للتضحيات الكبيرة التي قدمها رجال الجيش العربي البواسل على مدى مسيرة األردن 

التاريخية وتاريخ قواته المسلحة الباسلة وأجهزته األمنية. 
      صمم بناء الصرح على فكرة روحية دينية بشكل دقيق ومدروس، فالزائر يبدأ زيارته للصرح من 
المدخل االحتفالي بطريقة الصعود التدريجي حتى يصل إلى الساحة التذكارية، وفي نفس الساحة وعند مدخل 
الصرح توجد شجرة الحياة )شجرة الزيتون المباركة والدالة إلى استمرار حياة الشهيد كخضرة هذه الشجرة( 
ومن المرافق الخارجية في صرح الشهيد المدخل االحتفالي ومبنى الحياة ويحتوي أيضًا على ساحة الصرح 

الرئيسية التذكارية، ساحة التسامح ساحة السالم وساحة النهضة / الرسمية. 
       يتم تبديل الحرس المناوب والوظائف التشريفية التي تحرس صرح الشهيد من خالل مراسم عسكرية 
تقوم بها سرية المشاة اإلستعراضية وهي عبارة عن مراسم خاصة يتخللها استعراض لحركات المشاة الخاصة 

ومعزوفات متنوعة تقوم بها ممجموعة من موسيقات القوات المسلحة األردنية. 
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      تخليدًا لذكرى شهداء معركة الكرامة الخالدة التي كانت في 21 آذار 1968م أقيم صرح شهداء 
معركة الكرامة في منتصف المحور الرئيسي للمعركة في الشونة الجنوبية، هذه المعركة التي حقق الجيش 
العربي أعظم انتصار على العدو المتغطرس، وأفاق العرب وقد تخلصوا من آثار نكسة حزيران بفضل 
الجندي األردني، وقد افتتح المغفور له الملك الحسين طيب هللا ثراه الصرح في 25 ايار 1977م وقد ألقى 
 جاللته خطابًا جاء فيه " كان لهذه السفوح مع المجد موعد، ولألسود الرابضة في جنباتها مع النصر لقاء ... 
وكان كل ذلك قبل مرور أقل من عام على أكبر كبوة ُمنيت بها أمتنا العربية في عصرها الحديث، كان الجو ما زال 
متشحًا بغبار حزيران وكانت األسطورة التي بدأت زحفها يوم الكبوة ما فتئت توغل في النفس العربية تفترسها 
قطعة قطعة  لتلقي بها في النهاية محطمة مهشمة على صخور اليأس والقنوط  وكان الصلف اإلسرائيلي يختال في 
 األرض مرحًا يود لو يخترقها والغرور اإلسرائيلي يضرب في كبد السماء متوهمًا أنه جاوز في طوله قمم الجبال

وفي فجر ذلك اليوم ُمني الصلف والغرور في ألوية من الحديد ومواكب من النار وكانت أرضنا الخضراء 
ما تزال تغفو بشجرها وزرعها بنسائها وأطفالها على ضفاف النهر الواحد وبدأ الزحف اآلثم يحرق خضرة 
األرض ويدك البيوت والمساجد والمدارس فوق رؤوس الناس، وكانت األسود تربض في الجنبات على 
أكتاف السفوح وفوق القمم في يدها القليل في السالح والكثير من العزم وفي قلوبها العميق من اإليمان باهلل 
والوطن وتفجر األسود في وجه المد األسود: هللا أكبر، وعندما انتصف النهار ذلك اليوم كان الصلف والغرور 
قد استحال إلى هوان، وكان النشامى ينشرون رايات الفرح في سماء األردن والحت الرايات تتسع وتمتد 
لتنتشر في سماء العرب وهزمت األسطورة وهوت إلى األبد، واستعادت النفس العربية ثقتها واسترد اإلنسان 
العربي عزته وكرامته في يوم العزة يوم الكرامة، هكذا كانت الكرامة رايات فرح نشرها األردنيون في كل 

السفوح العربية ومواكب نصر ومجد يتيه العرب جميعا فخرًا بها..."

صرح شهداء الكرامة
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صرح  شهداء الكرامة
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صرح شهداء الشمال

        يقع صرح شهداء الشمال، في منطقة سهلية بالقرب من الرمثا وإلى الشرق من إربد وبجوار جامعة 
األعلى  القائد  الحسين  ابن  الثاني  عبدهللا  الملك  بتوجيهات جاللة  الصرح   هذا  أقيم  والتكنولوجيا،  العلوم 
للقوات المسلحة على مساحة تبلغ 34 دونمًا، وقد افُتتح برعاية جاللته في ذكرى ميالده الحادي واألربعين 
في 30 كانون الثاني 2003م، وهذه المنطقة شهدت معارك شرسة دفاعًا عن أمن واستقرار األردن عام 
 1970م، وأيضًا قد مرت منها قواتنا وهي تتجه إلسناد القوات السورية في حرب تشرين 1973م في هضبة

الجوالن. 
         ينفتح الصرح على ساحة أمامية لالستقبال يحّفها إلى اليمين )شرقًا( مصاطب ارتفعت عليها قطٌع 

من سالح المدفعية الملكية، وإلى اليسار )غربًا( ثالث مصاطب حملت آليات مختلفة. 
                   يبدأ الزائر من الساحة األمامية ليصعد 66 درجة لألعلى وهو يواجه جنزير دبابتين على اليمين واليسار 
 وإلى الشرق    تبرز طائرة "هوكر هنتر"، وهذه األسلحة  شاركت في العمليات  العسكرية  في هذه المنطقة ، عندما 
  ينتهي الصعود يقرأ الزائر على لوحين رخاميين، عبارات للمغفور له جاللة الملك الحسين ابن طالل طيب هللا ثراه.

         ومن ثم يليهما تمثاالن لجنديين أردنيين بلباس المعركة قبل الوصول إلى ساحة تنتظم فيها مقاعد دائرية 
رخامية سوداء، تتيح التأمُّل بلوحة برونزية تمثل رجال الثورة العربية الكبرى والقوات المسلحة األردنية، 

ويعلوها شعار الدولة األردنية الرسمي.
       وفي جدار حجري بنصف دائرة، ترتفع آية قرآنية كريمة، وتبرز على الجدار خمس لوحات على 
اليمين )غربًا( تحمل أسماء 27 شهيدًا اسُتشهدوا عام 1970م في المنطقة، بينما تحمل اللوحات الخمس على 
اليسار أسماء 23 شهيدًا من القوات المسلحة األردنية التي أسندت القوات السورية في منطقة الجوالن خالل 

حرب 1973م.
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صرح  شهداء الشمال. 
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 متحف الدّبابات الملكي 

       افتتح جاللة الملك عبدهللا الثاني القائد األعلى للقوات المسلحة األردنية متحف الدبابات بتاريخ 29 
كانون الثاني 2018م، وتم إنشاء متحف الدّبابات الملكي بعد أن شهد األردن خالل الفترة األخيرة نقلة كبيرة 
في نوعّية المتاحف وحجمها وتخّصصها، وتعود فكرة إنشاء هذا المتحف إلى عام 2002م حيث كان ُمقررًا 
له أن يكون في بادئ األمر في مدينة العقبة جنوب األردن، وتحديدًا في الجزء المحاذي لميناء العقبة، حيث 
كان العديد من اآلليات العسكرية محفوظة هناك في المستودعات، ولكن مكان تشييد المبنى تغير الحقًا ليكون 
في الجزء الشرقي من العاصمة عّمان، بعد أن ساهمت أمانة عّمان الكبرى بتوفير األرض للمشروع والبالغة 

مساحتها 100 ألف متر مربع. 
يعرض المتحف التاريخ العسكري األردني من خالل اآلليات التي شاركت في معارك الجيش األردني   
مع أكثر من بانوراما تشرح طبيعة المعارك، ويضم المتحف نماذج من الدبابات العالمية، ولقد كان الهدف من 
عات التابعة للقوات المسّلحة األردنية وأخرى من التراث  إنشاء المتحف الحفاظ على الدّبابات واآللّيات والُمدرَّ
العسكري العالمي وعرضها للزوار وقد جرى االحتفاظ برقم وحدة الجيش لكّل دّبابة وبلونها األصلي، وتم 
ترميم األقسام الداخلّية فيها، كما أن ترميم الدّبابات كان تحت إشراف مجلس أمناء المتحف وإدارة التراث 

صين عالميّين. األردني، وبمساعدة ُمتخصِّ
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نشر عدد من هياكل طائرات سالح الجو الملكي األردني في بعض مناطق المملكة

              كثيرًا ما يشاهد المارة بسياراتهم وغيرها طائرات حربية أردنية في حديقة أو على جانب الطريق وبعضها 
 في جامعة، وهذه الطائرات المقاتلة تنشر في مواقع قريبة من بلدة يكون أحد أبنائها طيارًا قد استشهد أثناء واجبه
معروضة  طائرة  تضم  واألردنية  والتكنولوجيا  والعلوم  مؤتة  مثل  الجامعات  بعض  أن  إلى  إضافة 
كفر خل  مثلث  على  طائرة  توجد  وكذلك  طائرة،  تنتصب  مثل عجلون  المدن  مداخل  على  وهناك  فيها، 
الكساسبة معاذ  الطيار  استشهاد  بعد  المزار وضعت  منطقة  في  أخرى  وتوجد طائرة  إربد،  مدينة   باتجاه 
وهناك طائرة حربية موجودة في صرح الشهيد وهي أول طائرة يتم وضعها خارج معسكرات سالح الجو 
الملكي منذ عام 1977م، وهذه الطائرات هي ذات بعد معنوي وتكريمي وتمثل صورة من االعتزاز بجيشنا 

وبواسل الجيش من الطيارين الشهداء. 
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نشر بعض العربات العسكرية وقطع المدفعية في مناطق مختلفة 
وتسمية غابات باسماء شهداء او التشكيالت العسكرية

مـــن  لقطـــع  انتشـــار  هنـــاك  المملكـــة،  مناطـــق  بعـــض  فـــي  الحربيـــة  الطائـــرات  تنتشـــر  مـــا  بمثـــل         
صـــرح  فـــي  مســـتودعاتها  خـــارج  تعـــرض  دبابـــة  أول  كانـــت  حيـــث  والمدرعـــات،  والدبابـــات  المدفعيـــة 
الشـــهيد ومـــن ثـــم الدبابـــة التـــي توجـــد أمـــام مدخـــل معســـكرات المفـــرق وتنتشـــر بعـــض القطـــع العســـكرية 
مثـــل المدرعـــة فـــي مثلـــث منطقـــة جديتـــا فـــي الشـــمال  والمدرعـــات والدبابـــات فـــي صـــرح شـــهداء الشـــمال، 
 وكان آخـــر قطعـــة تـــم نشـــرها هـــي بالقـــرب مـــن القيـــادة العامـــة فـــي طبربـــور، وهـــي مدرعـــة صـــالح الديـــن
وأصبحـــت معلمـــًا بـــارزًا وتســـمى الـــدوار اآلن باســـم دوار الدبابـــة وأيضـــًا هنـــاك غابـــات تحمـــل أســـماء شـــهداء مثـــل 
غابـــة شـــهداء حـــرب فلســـطين عـــام 1948م علـــى طريـــق ناعـــور البحـــر الميـــت، وغابـــة شـــهداء ســـالح المدفعيـــة 

وغابـــة شـــهداء ســـالح الالســـكي علـــى طريـــق ياجـــوز.
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الفصل الثالث عشر
الرايات : األصل والتاريخ

الراية الهاشمية ورايات القوات المسلحة األردنية

   وضع الشريف الحسين بن علي راية الثورة العربية الكبرى التي هي ممثلة للحضارات العربية اإلسالمية 
األصيلة األموية والعباسية والفاطمية، مع استمرار العهد الهاشمي، لتكون هذه الراية راية العرب والنهضة 
العربية، أما عن أصول الراية العربية وصواًل إلى راية المملكة األردنية الهاشمية والتي تزامنت معها  رايات 

القوات المسلحة األردنية – الجيش العربي، فنسير مع التاريخ ضمن اطواره المختلفة وكما يلي:

راية الرسول صلى اهلل عليه وسلم )570م -632م(

كان لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم رايتان، بيضاء وسوداء، وتكرر ذكرها ووصفهما، فقد ذكر أبو هريرة "أن 
الراية البيضاء كان عليها عبارة ال اله إال هللا محمد رسول هللا"، وذكر صاحب السيرة الحلبية أنه كان في غزوة 
بدر قبالة النبي رايتان سوداوان، وأنه في السنة األولى للهجرة تحركت سرية للمسلمين العتراض قافلة لقريش، 

وقد دفع النبي صلى هللا عليه وسلم براية بيضاء عقدها ألبى مرشد.
وفي فتح مكة في السنة 8 للهجرة كانت الراية البيضاء تدخل أبواب مكة، إلى جانب رايات العرب األخرى، 
وتكرر استخدام الراية البيضاء والسوداء في عهد الخالفة الراشدة )632 – 661م( ورفعتها جيوش الفتح في كل 
عملياتها، واشتهر المثنى بن حارثة برايته السوداء، وخالد بن الوليد برايته الخضراء وسعد ابن أبى وقاص برايته 

الحمراء ورفع أسامه بن زيد الراية البيضاء.
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األمويون )661 - 750م(

      تولى معاوية بن أبى سفيان خالفة الدولة األموية سنة 661م، بعد أن آلت إليه بتنازل الحسين بن علي رضي 
هللا عنها، واتخذ األمويون الراية البيضاء استبشارًا بفتح مكة وانتصار الرسول عليه السالم فيه، مستذكرين تكريم 
الرسول صلى هللا عليه وسلم ألبي سفيان يوم الفتح حين نادى الرسول عليه السالم أن من دخل بيت أبى سفيان 

فهو آمن.

العباسيون )750 - 1258م(

      خاض العباسيون معركة الزاب الكبير سنة 750م ضد األمويين، فتحقق لهم النصر، وابتدأت دولتهم بعد 
أن زحف علي بن عبدهللا بن العباس من أرض الحميمة األردنية نحو بغداد، واتخذ العباسيون لونًا لرايتهم تيمنًا 
بعمامة الرسول صلى هللا عليه وسلم، وبراية العقاب السوداء التي دخل فيها مكة  وأيضًا حدادًا على من استشهد 
من آل البيت بدءًا من الشهيد الحسين بن علي أبى طالب إلى الشهداء والسبايا، وقد كان تقليدًا في الدولة العباسية 

أن يرسل الخليفة عباءة سوداء وطوق ذهب وعلمًا اسود لكل واٍل يتم تعيينه.

راية األمويين

راية العباسيين
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الفاطميون )908 - 1171م(

      أسس عبدهللا المهدي الفاطمي الدولة الفاطمية في المغرب األدنى واألوسط بعد أن دحر دولة أالغالبة في 
شمال أفريقيا سنة  909ه، وامتدت دولته إلى تونس وطرابلس وبرقة، وتولى المعز لدين هللا الفاطمي الخالفة 

ففتح مصر، وبنى قائده جوهر الصقلِّي مدينة القاهرة.
اتخذ الفاطميون األخضر لونًا لرايتهم تيمنًا ُبجبَّة الرسول عليه السالم الخضراء التي تدثر بها علي بن أبى طالب 
كرم هللا وجهه ليلة نام في فراش النبي حين دخل المشركون يهمون قتل الرسول عليه السالم، فما أن كشفوا الجبة 

الخضراء حتى الح وجه علي كرم هللا وجهه، فرّدوا إلى نحورهم.

الهاشميون )1515 - 1520م(

الفترة  في  نمي  أبى  الشريف  عهد  منذ  لهم  علمًا  )العنابي(  الداكن  األحمر  اللون  الهاشميون  رفع         
1515 – 1520م، أي في عصر السلطان سليم األول العثماني، ويذكر خير الدين الزركلي في كتابه ما رأيت 
وما سمعت ص25 "أن الحسين بن علي كان في وداع ابنه األمير عبدهللا عندما توجه إلى معان عام 1920م 
وكانت الراية الحمراء الخاصة باألشراف تتقدم األمير وجنوده"، ويقول السيد البكري في الصهاريج ص287، 
"أن الراية الحمراء ألهل الحجاز، وحين انطلقت الثورة العربية الكبرى، أبلغ الشريف الحسين بن علي الحلفاء 

بأن راية الثورة هي الحمراء إلى ان يتم اعتماد علم رسمي تبلغ مواصفاته لجميع الدول.

راية الفاطميين
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راية الثورة العربية الكبرى )1916ميالدية / 1334هجرية( 

      في الذكرى السنوية األولى للثورة العربية الكبرى، جرى استعراض برعاية األمير فيصل بن الحسين 
بتسليمها  فيصل  األمير  وقام  مرة،  ألول  الجديدة  الكبرى  العربية  الثورة  راية  برفع  فيه  ُأحتفل  الوجه،  في 
عددها  في  القبلة  جريدة  ونشرت  األعلى،  في  مرفوعة  الراية  تبقى  بأن  القسم  أداء  مع  المدفعي  رشيد  للقائد 
من  يتألف  الجديد  العلم  "أن  فيه  وجاء  الكبرى،  العربية  الثورة  راية  مواصفات  فيه  أوضحت  بيانًا  رقم 83 
 مثلث أحمر اللون عنابي تلتصق به ثالثة ألوان أفقية متوازية هي األسود من فوق ثم األخضر ثم األبيض

 وجاءت الراية لتلخص مجد العرب وعصورهم لتلتقي مع المجد الهاشمي الذي يتقدم كطليعة لهذا الزمان.

راية المملكة العربية السورية )1918 - 1920م(

      فيما كانت قوات الثورة العربية الكبرى تزحف نحو دمشق إلعالء الراية العربية المستقلة، كانت راية الثورة 
ترتفع في حماة وحلب والالذقية وبيروت ودمشق وجبل لبنان، ودخل األمير محمد سعيد الجزائري دمشق يوم 
األول من تشرين األول 1918م، معلنًا قيام الدولة العربية وقد رفع العلم على دار البلدية والحكومة، وما أن دخل 
األمير فيصل دمشق حتى بدأ ببناء مؤسسات الدولة وإجراء االنتخابات في كل بالد الشام، فالتأم المؤتمر السوري 
العام يوم 8 آذار 1920م وقرر في ذات اليوم أن يكون علم الدولة السورية هو راية الثورة العربية الكبرى مضافًا 
إليها النجمة السباعية في وسط المثلث األحمر على اعتبار أن سوريا هو الدولة العربية المستقلة األولى التي تنبثق 
 عن الدولة العربية الهاشمية في الحجاز وأما النجمة السباعية فهي تمثل مناطق سوريا السبع، وهي والية دمشق

والية بيروت، والية جبل لبنان، شرق األردن فلسطين، والية جبل لبنان، والية حلب، والية القدس.
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راية المملكة األردنية الهاشمية )1922( 

      وصل األمير عبدهللا بن الحسين )الملك المؤسس( إلى معان يوم 21 تشرين الثاني1920م يرفع راية 
الهاشميين الحمراء وراية أخيه الملك فيصل كنائب له في عرش سوريا، وفي معان بدأت مرحلة جديدة في 
مواجهة الظروف الحرجة التي أعقبت معركة ميسلون وما نتج عنها، ولكن كان التصميم على مواصلة العمل 
الن تبقى جذوة الثورة مشتعلة، وأهدافها في الطليعة، ورايتها في األعلى، فكان أن زحف األمير عبدهللا إلى عمان 
فدخلها يوم 2 آذار 1921م وهو يرفع علم الدولة السورية الذي اعتمد كعلم للدولة األردنية الجديدة بنفس ألوانه 
وترتيبها، ولكن في عام 1922م يقترح عدد من ضباط الجيش العربي األردني إبدال اللون األبيض ليصبح في 
الوسط فكان ذلك، ومن حينها فان هذا العلم هو علم المملكة األردنية الهاشمية وقد نصت المادة الرابعة من الدستور 

األردني على مواصفاته وتفصيالته.
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العلم الملكي

      نشر في الجريدة الرسمية في العدد رقم 217 الصادر بتاريخ 1 كانون األول1929م تعليمات علم صاحب 
السمو الملكي األمير المعظم )علم جاللة الملك المعظم فيما بعد 1946/5/25م( وجاء النص كاآلتي:- 

يكون علم )لواء( سمو األمير المعظم بالشكل والقياس اآلتي:
يكون طوله ضعف عرضه وتوضع في وسطه راية شرق األردن كما يحدد شكلها في القانون األساسي مصغرة 
لثلث حجم لواء سمو األمير، وتكون راية شرق األردن الوطنية ضمن إهليلج أبيض يالمسها 24 شعاعة على 

الداير.
يكون قياس األربعة أشعة التي في الزوايا معاداًل لُسبع طول العلم من األعلى واألسفل، ويكون قياسها عند نهايتها 
معاداًل لُسبع عرض العلم، وتكون الحدود العليا لألشعة العليا والحدود السفلى لألشعة السفلى مكونة لخط االتصال 

مع زوايا الراية الوسطى.
يكون )خمسة( أشعة بين كل من الزوايا، ويكون قياس قواعدها الخارجية معاداًل لسبع طول العلم من األعلى 

واألسفل ومعادلة عند نهايتها لسبع عرض العلم.
يكون قياس القواعد الداخلية لألربعة أشعة التي في الزوايا معادال لثالثة أجزاء من 14 جزءًا من عرض العلم 

األوسط وقياس قواعد الخمسة أشعة التي على طرفي العلم معادال لسبع عرض العلم األوسط
يكون قياس قواعد الخمسة أشعة العليا والخمسة السفلى التي بين أشعة الزوايا معاداًل لخمس طول الراية الوسطى.

تكون ألوان األشعة ابتداًء من شعاع الزاوية العليا عند طرف سارية العلم أسود فابيض فاخضر فأبيض فأحمر 
وتتعدد على هذا النمط.
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علم ولي العهد

      يمثل هذا العَلُم سموَّ األمير الحسين بن عبدهللا الثاني، ولي العهد، ويأتي على شكل ُحَزم من األشعة باأللوان 
األسود واألبيض واألخضر، ترتبط بها نجمة سباعية تحيُط بتاٍج فّضي.

ألواُن هذا العَلم ذات دالالت قومية كما هي دالالت ألوان العَلم األردني، إذ يمثل كلُّ لون منها خالفًة إسالمية، 
فالحزمة السوداء تمثل العباسيين، والبيضاء األمويين، والخضراء الفاطميين، فيما يحمل اللوُن األخضُر رمزيًة 
إضافية كونه مرتبطًا تقليديًا باإلسالم والمسلمين عمومًا، وتمثل الحزمُة الحمراُء ساللَة الهاشميين والثورة العربية 

الكبرى، فيما تمثُل النجمُة السباعية آياِت سورة الفاتحة السبع، وتعّبر عن وحدة الشعوب العربية.
   ويرمز التاج الفّضي إلى النظام الملكي، ويمثل سموَّ ولي العهد، وهو يقع في وسط النجمة ليعّبر عن توّسط 

سموه جميَع مكونات الشعب األردني وأطيافه
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الراية الهاشمية 

      كان الشريف "أبو ُنّمي" أوَل من رفع راية الهاشميين بلونها وشكلها األحمر الداكن، وكان ذلك في عام 
أيضًا  األميَر وجنوده، وهي  لتتقدم  إلى معان عام 1920م،  توّجه  األمير عبدهللا عندما  1515م، كما رفعها 

راية الثورة العربية الكبرى التي قادها الشريف الحسين بن علي، إلى أن تم اعتماد عَلم رسمي للثورة.  
وتضم الراية الهاشمية الشهادتان )ال إله إال هللا محمد رسول هللا( داللة على التوحيد والرحمة، والبسملة   
المثاني السبع  إلى  فتشير  السباعية  النجمة  أما  بها كل شيء،  ُيبدأ  التي  البسملة هي  السباعية:  النجمة   داخل 

آيات سورة الفاتحة في القرآن الكريم، كما إنها رمز السموات السبع، ورمز المَلكية الهاشمية.
  الحمد هلل رب العالمين وتعبر عن الثناء والشكر هلل تعالى، وُتقال عند االنتهاء من أّي عمل، واللون األحمر 
الداكن والذي يرمز إلى الفداء والتضحية، وقد اختير خط الثُّلث، وهو من أجمل الخطوط العربية اإلسالمية، ِلُتَخّط 
به مضامين الراية وفي 9 حزيران 2015م، سّلم جاللة الملك عبدهللا الثاني، القائد األعلى للقوات المسلحة الرايَة 
الهاشمية إلى القوات المسلحة وذلك خالل مراسم عسكرية مهيبة في ساحة قصر الحسينية بعّمان لتنضّم هذه الراية 
إلى رايات وأعالم القوات المسلحة األردنية-الجيش العربي، ويتم بين الحين واآلخر ترتيب مراسم خاصة لتقديم هذا 
العلم لوحدات وتشكيالت القوات المسلحة، إضافة للعلم الخاص للوحدة أو التشكيل الذي يتم تطريزه وتصنيعه بطريقة 
 مطورة برعاية جاللة القائد األعلى، وهذا األمر ال زال متبعًا لتكون الراية الهاشمية تخفق إلى جانب علم كل وحدة 

أو تشكيل.

النجمة السباعية

      أضيفت النجمة السباعية في علمي سوريا والعراق لتعطي مدلواًل قوميًا تاريخيًا، وهي بقيت في الراية 
األردنية منذ عام 1921م، وقد وضع تفسير لمعنى وجودها بداللتها للسبع المثاني كما وردت في فاتحة الكتاب 
العزيز وهي " التوحيد باهلل وسمو اإلنسانية، والشعور باإلحساس القومي والتواضع والعدالة االجتماعية والدعاء 

للنهج المستقيم وادراك المنى واألهداف".
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علم القوات المسلحة األردنية - الجيش العربي و علم القوات البرية 

      جاء تصميم علم القوات المسلحة األردنية ممثاًل لكل أقسام الجيش الرئيسية القوات البرية والجوية 
الزاوية  وفي  الدولة،  علم  السارية  جهة  من  زاويتها  في  حمراء  قاعدة  على  العلم  تصميم  ويأتي  والبحرية 
للخير  رمز  وهما  السنبلتين  من  ويتألف  العربي  الجيش   - األردنية  المسلحة  القوات  شعار  البعيدة  األخرى 
 والعطاء السماوي الذي أنعمه المولى على هذا البلد بمناخه المعتدل الذي يساعد على الزراعة وأولها القمح

السيفين وهما رمز للقوة والمنعة في هذا البلد اآلمن بفضل قيادته وجيشه، التاج الملكي وهو يرمز إلى أن النظام 
في الدولة هو نظام ملكي وراثي في عائلة الملك عبد هللا بن الحسين.

علم القوة البحرية علم سالح الجو الملكي
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المنطقة العسكرية الوسطى

علم اللواء الهاشمي اآللي/ 51

علم  لواء  الملك  الحسين بن طالل المدرع الملكي/40 علم قيادة لواء االمير الحسن بن طالل المدرع/60

علم لواء الحرس الملكي اآللي/ 1

علم قيادة المنطقة
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علم قيادة المنطقة

المنطقة العسكرية الشمالية 

علم قيادة لواء حرس الحدود/2 علم لواء اليرموك اآللي/12

علم لواء الملك طالل اآللي /3 علم قيادة لواء األميرة عالية/48
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علم مجموعة حرس الحدود /3 علم لواء األمير زيد بن الحسين

المنطقة العسكرية الشرقية

المنطقة العسكرية الجنوبية

علم قيادة المنطقة

علم قيادة المنطقة

علم لواء الحرس الملكي اآللي/2 علم قيادة لواء حرس الحدود/1علم لواء الشهيد الملك عبد اهلل األول اآللي/90
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علم لواء الملك الحسين بن علي  علم قيادة الحرس الملكي الخاص

مجموعة الملك عبداهلل الثاني القوات الخاصة الملكية

علم القوات البرية سابقًا
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علم قيادة المنطقة العسكرية الوسطى سابقًا
) 2018 - 2000( 

علم اللواء المدرع / 91 الملكي ولواء الشهيد وصفي التل المدرع / 99 سابقًا
والتي تم حلها عام) 2017 (

فرقة الملك عبداهلل الثاني  المدرعة / 3 الملكية        
) 2017 - 1969 (

الفرقة المدرعة الخامسة الملكية     
) 2000 - 1972 (

قيادة اللواء المدرع / 91  الملكي
) 2017 -  1971 (

قيادة لواء الشهيد وصفي التل المدرع/99
) 2017 - 1969 ( 

علم فرقة الملك عبداهلل الثاني المدرعة/3 الملكية والتي تم دمجها مع المنطقة العسكرية الوسطى و 
علم الفرقة المدرعة الخامسة الملكية سابقًا والتي تم إعادة هيكلتها لتصبح المنطقة العسكرية الشرقية
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األوسمة والشارات التقديرية التي كانت تمنح لضباط وأفـراد القوات المسلحة األردنية - الجيش العربي 

أ. وسام  اإلقـــــدام  العســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكري.

ب. شارة   جرحى الحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرب.

د. وسام  حملتي سوريا والعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراق.

هـ. وسام  ذكـــــرى الحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرب األردني.

و. ميدالية ذكرى حرب فلســـــــطين عـــــــام 1948.

ز. وسام  ذكرى معركــــة الكرامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة.

ح. وسام ذكرى معارك رمضان المبـــــــــــــــــــــــــــــارك.

ط.  وســـــام  الحـــــرس الوطنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي.

ي. وسام شارة الخدمة العامة في سلطنــة ُعمان.

ك.  وسام   اليوبيـــل الفضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي.

ل. شــــــــــــارة الخدمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 1967 – 1971.

م. وســـام  قمـــة الوفــــــــاق واإلتفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاق.

ن. وسام الذكرى األربعين للجلوس الملكــــــــــــــــــــــي.

ق. ميداليـــة   الحسيــــــن للتفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوق.
ش. مؤتمـــــر قمــــــــة عمـــــان الــــــــــــــــــــــــــــــــــدوري األول. 

وسام الملك عبد اهلل الثاني ابن الحسين للتميز

 تم منح وسام الملك عبدهللا الثاني ابن الحسين للتميز من 
نشامى  لجهود  تقديرًا  المسلحة  للقوات  األولى،  الدرجة 
القوات المسلحة المتواصلة في مختلف مواقعهم لحماية 

أمن الوطن ومكافحة ومنع انتشار فيروس كورونا.
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الفصل الرابع عشر
قراءة موجزة في موسوعات القوات المسلحة األردنية

ان الثورة العربية الكبرى كانت االنطالقة األولى في سبيل نهضة األمة العربية 
ووحدتها والخطوة التاريخية على طريق تحررها ومثلت منعطفًا تاريخيا مفصليا 
 نقل العرب من حقبة الى حقبة بعد حوالي أربعمائة عام من الهيمنة العثمانية
ولفت في دراسته لمؤتمر مئوية الثورة العربية الكبرى الذي انعقد في جامعة آل 
البيت اخيرًا، ان األرض األردنية كانت الساحة الرئيسة لعمليات الثورة العربية 
بأكمله  العربي  الوطن  يضم  كان  الثورة  أفق  وان  لها،  العمل  وميدان  الكبرى 
ومضمونها القومي يتعدى الحدود اإلقليمية المحدودة واألهداف الشخصية الضيقة  
فقد كانت المشاركة فيها عامة شملت قائدها الشريف الحسين بن علي والمناضلين 
العرب من معظم بلدان المشرق العربي وكانت الثورة من أجل صون وحدة األمة 
العربية وبلورة وعي قومي عربي هدفه الحفاظ على الهوية العربية وتوحيد كيان 
األمة على النطاقين السياسي والثقافي. فالمملكة االردنية الهاشمية منذ نشاتها 
تحمل فكر ورسالة الثورة العربية الكبرى حيث ان القيادة الهاشمية لم تكن عبر 
التاريخ إال منارة ونبراسًا تقتدي بها االمم فلطالما حملت المملكة االردنية الهاشمية 

فكر الثورة والنهضة.
المعتمد  مع  بن علي  الحسين  الشريف  لمراسالت  الموسوعة رصدًا  وتتضمن 
البريطاني هنري مكماهون وتحليل موضوعي وإظهار الوعود البريطانية للعرب 
تلك التي انتهت بصدور اتفاقية سايكس بيكو ووعد بلفور، وبقي العرب في حالة 
نضال متواصل لتأكيد مبدأ السيادة واالستقالل العربي حتى تأسيس الدولة العربية 
النهضة  تحمل رسالة  التي  األردنية  الدولة  تأسيس  ثم  في دمشق ومن  األولى 

والثورة وتواصل المسيرة العربية برؤية هاشمية .

الموسوعة التاريخية للثورة العربية الكبرى
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الموسوعة التاريخية لمعركة الكرامة الخالدة
معركة الكرامة تاريخ مشرق ونصر وشهادة، الكرامة يوم خالد في تاريخ ُأمتنا 
ولها في نفوسًا أعظم الذكرى واالعتزاز والفخار، ففي الحادي والعشرين من آذار 
سّطر نشامى جيشنا العربي بدمائهم الزكية أروع ملحمة بطولية، وسجلوا أنصع 
الجيش اإلسرائيلي، فحطموا أسطورته وغروره، ونقشت  تاريخي على  نصر 
الكرامة الخالدة بطولة جنود الجيش العربي على صفحات التاريخ وعانقت أمجاد 
أجدادنا في حطين واليرموك وعين جالوت، وظلَّ الجيش العربي عبر تاريخه 
المجيد المثل للتضحية والبطولة، تفخر به األمة وتتباهى،معركة الكرامة سجل 
البطوالت  العربي أنصع  الجيش  الخالدين، سّطر خاللها نشامى  المجد وكتاب 
الشهداء تحوم  الطهور، وظلت أرواح  وأجمل االنتصارات على ثرى األردن 
في فضاء األردن فوق سهوله وهضابه وغوره وجباله، وتسّلم على المرابطين 
فوق ثراه الطهور، ويتفتح دحنون غور الكرامة على نجيع دمهم الزكي، وتسري 
في العروق رعشة الفرح بالنصر ونشوة االفتخار بهذا الجيش العربي الهاشمي 
فالجيش العربي ظّل يدافع عن الكرامة العربية وينتصر للمستضعفين، وينشر 
رسالة المحبة والسالم، وينال ضباطه وجنوده التقدير الكبير باالنضباط العالي 
واألخالق الرفيعة، حيث مارست القوات المسلحة االحتراف من أوسع أبوابه، 
فكانت فخر األردنيين والعرب، فعلى درب الكرامة سار األحفاد، فكانت كل أيام 
األردنيين كرامات وإنجازات رفعت القامات والرؤوس، وبّشرت بربيع المستقبل 

والكرامة الجميل.
 وأظهرت الموسوعة مساحة ميدان معركة الكرامة التي تصل إلى 2000 كلم 
مربع وكيف قاتلت وحدات الجيش العربي األردني وصمدت عل مدى 16 ساعة 
الميدان وعدد  آلية في  أكثر من عشرين  تاركًا  العدو مهزوما  حتى أخرجت  
من القتلى، وتتبعت الموسوعة هذه اآلليات إضافة لرصد الشهداء في المعركة 
وتصنيفهم وفقًا للسالح مع النسب المئوية التي تظهر أن هذه المعركة هي معركة 
الملك  للمغفور  السامي  الخطاب  المدفعية والدروع، إضافة لرصد  جيشين في 
الذكرى  بمناسبة  الثاني  عبداله  الملك  جاللة  لخطاب  إضافة  ورسائله  الحسين 

األربعين للمعركة عام 2008م.
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موسوعة الجيش اإلنسان
 ) القوات المسلحة األردنية الجيش العربي األردني( في عمليات السلم العالمية 

"المملكة  الدولة  هذه  في  عليه  أصبحنا  لما  علمية  مراجعة  عند  نقف  حين     
األردنية الهاشمية" ندرك أن لدينا تراكمية في حجم اإلنجاز وثبات في المبادئ 
وتماسك في العالقة التي تجمع القيادة والشعب والجيش، حين كانت أول مشاركة 
أردنية في قوات حفظ السالم في أنغوال في عام 1989م، كان معها إنطالقة 
جيشنا إلى المشاركة الواسعة في عمليات السلم العالمي، وركزت األمم المتحدة 
على المشاركة األردنية لتميز الجيش العربي األردني باالعتدال والوسطية وأنه 
غير عقائدي، وينبذ التطرف واإلرهاب وذو خبرة عملياتية واسعة وتميز جنده 

باألخالق والكفاءة . 
    ولندرك جميعًا حجم دولتنا األردنية واعتبار وتقدير العالم لها، وأن نكون نحن 
في مستوى التقدير الدولي لبلدنا بأن نحافظ على الموروث الذي صنعته القيادة 
للمستقبل ونشد  الوطن في االستقالل والثورة، وأن نتطلع  الهاشمية ورجاالت 

األيدي للبناء واإلعمار ونتخير ميادين العمل واإلنتاج. 
بحق األردنية  الدولة  عالمية  مشروع  حملت  األردنية  المسلحة  قواتنا     
بجنودها الذين يعرفون معنى اإلخالص للواجب وقدسية العمل ومعنى المواطنة 
 الحقيقية، فهي فعاًل "السوط والصوت" كما يصفها الملك المؤسس عبدهللا األول

وهي موضع اإلعتزاز والفخار كما يقول عنها القائد األعلى الملك عبدهللا الثاني 
ابن الحسين المعظم الذي يحمل رسالة األردن النقية والمؤثرة إلى كل األرجاء.
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موسوعة سجل شرف الشهداء الخالدين 
تاريخ المملكة األردنية الهاشمية يحتوي على الكثير من العناوين ، ومن بين هذه 
العناوين، الشهادة من أجل الوطن والقضايا العربية برمتها، ومن أجل الواجب 
اإلنساني أينما كان في سبيل رفعة األردن وخدمة اإلنسانية والسالم في كل بقاع 
العالم. اذ تعد تجارب التضحية والفداء للجيش العربي األردني في هذه الحقبة 
من تاريخ المملكة، التي يشهد لها القاصي والداني، تضحيات في مستوى تحمل 
المسؤوليات التاريخية التي تتصدى لحملها أكتاف قوية، وصدور مستعدة لتلقي 
التضحيات، وهامات مشرئبة كالطود، التي ال تنحني إال لثرى أوطانها والتي 
 ال تعرف التخلي عن مواقعها وواجباتها السامية الموكلة إليها بدافع اإليمان باهلل
 واالنتماء إلى الوطن والمليك. إن الشهادة في تاريخ األردن الحديث والمعاصر
دها األبطال األشاوس من  هي أيام الكبرياء والعنفوان، وهي الشرف والفخر، جسَّ
أفراد وضباط الجيش العربي األردني، وألنهم كذلك، جاءت هذه الموسوعة لتسلط 

الضوء على من لمع نجمهم في تاريخ الوطن الحبيب.
    ومن خالل زيارة ميادين معارك الجيش العربي األردني في فلسطين فقد 
تطرزت األرض الفلسطينية بأضرحة شهدائنا وهم موضع اهتمام ورعاية من 
وتم رصد   ، الفلسطينية  والحكومة  المدني  المجتمع  المواطنين ومن مؤسسات 
االضرحة التي ال يعرف الي شهيد تعود بسبب ربما كيفية االستشهاد خاصة ان 
هناك - حوالي 270 مفقودا من الجيش العربي االردني خالل حرب حزيران 
67.  وتوجد صروح تذكارية للعديد من شهدائنا في فلسطين في قلقيلية والقدس 
عدا عن وجود مقبرة منظمة للشهداء االردنيين في رام هللا واليامون وطوباس 

وغيرها .

)122( بكر خازر المجالي ،موسوعة سجل الشهداء الخالدين منشورات القوات المسلحةاألردنية ،عمان 2013.
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موسوعة الجيش العربي األردني في حرب فلسطين 1948م

لقد كان الجيش العربي األردني منذ تأسيسه حارسًا أمينًا وسندًا قويًا لكل قضايا 
األمة العادلة، واليمكن ألحد اليوم ان يزايد او ان يتمادي اويتغاضى او ان يزور 
حقائق التاريخ، فالجيش العربي االردني، قدم مئات الشهداء لفلسطين وهذا واجب 
عليه، ومقابر شهداء الجيش العربي األردني في القدس وما حولها هي شاهد على 
حجم التضحيات التي قدمها الجيش العربي األردني في سبيل دفاعه عن قضايا 
األمة العادلة، فلم يتوان الجيش االردني عن تقديم كل الدعم والمساعدة والعون 
لالهل في فلسطين حيث كانت القدس محور القتال والصراع فاستبسل الجنود 
االول  وازعهم  فكان  لها  فداء  ارواحهم  يبذلون  فلسطين  ثرى  على  االردنيون 
محبتهم وارتباطهم الروحي بارض فلسطين خاصة القدس ولعروبتهم الصادقة 

وايمانهم بالحق العربي.
ميدانية مهمة  انتصارات  يحقق  أن  األردني  العربي  الجيش  استطاع  وقد      
واستثنائية، وكانت ثمرة البطوالت العسكرية األردنية أن تم الحفاظ على القدس 
وطرد الصهاينة منها وإفشال المخططات الصهيونية، آنذاك في احتالل الضفة 
األردني معارك ضارية، ومستميتة   العربي  الجيش  فيها  التي خاض  الغربية، 

وذلك رغم إتساع جبهة القتال األردنية في تلك المعارك.

)123( موسوعة الجيش العربي في حرب فلسطين عام 1948 ،مخطوط جاهز بثمانية عشر فصال تتحدث عن قتال الجيش العربي األردني في فلسطين معززا بالصور والوثائق التاريخية
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جاللة الملك ينعم على جميع الشهداء بوسام مئوية الدولة 
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الفصل الخامس عشر
شهداء القوات المسلحة األردنية - الجيش العربي 

1938م - 2020م

قدم األردن عرب تارخيه الشهداء تلو الشهداء، الذين ضحوا بأرواحهم ، إميانًا وخدمة للقضايا العربية العادلة، والدفاع عن مكتسبات الوطن  أو  
يف سبيل األهداف السامية اليت يبادر األردن إىل تبنيها وتقديم كل الوسائل الالزمة إلجناحها. 

عن  ومبايزيد  اإلنسانية  الواجبات  يف  أو  املختلفة  املعارك  يف  الشهداء  فسقط  1910م،  عام  منذ  وقاتلوا  ناضلوا،  قد   واألردنيون 
ألفني ومخسمائة شهيد وهنا نوثق تارخيهم يف سجل حافل يروي معارك البطولة، ويستذكر أمساء الشهداء األبرار لتكون ذكرى حتفظ يف ذاكرة 

الوطن، تقدم لألجيال القادمة تاريخ القوات املسلحة األردنية . 
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 الجيش العربي  –شهداء القوات المسلحة األردنية 
 م2020 –م 1938

 م1938شهداء الجيش العربي سنة 
 تاريخ االستشهاد مكان االستشهاد الوحدة البلدة االصلية اسم الشهيد الرتبة الرقم العسكري  ت
 1938/08/10 حدود سوريا قباده منطقة عجلون الفرسان البلقاء مفلح  حسن  الدباس جندي 1920 1

 

 م1941شهداء الجيش العربي سنة 
 تاريخ االستشهاد مكان االستشهاد الوحدة البلدة االصلية اسم الشهيد الرتبة الرقم العسكري  ت
 1941/06/27 الحركات الحربيه في سوريا قسم احتياط الباديه عمان احمد  مفلح  السحيم  بني صخر مدني 0 1

 

 م1948شهداء الجيش العربي سنة 
 تاريخ االستشهاد مكان االستشهاد الوحدة البلدة االصلية اسم الشهيد الرتبة الرقم العسكري  ت
 1948/04/08 فلسطين 1الكتيبة / عمان عطا  عقلة  علي  الخضير جندي 16151 1

 1948/04/09 فلسطين 11س م / اربد أحمد  طالل  حمد  البسوس جندي 14727 2

 1948/04/09 فلسطين 11س م / اربد مد  ابوالجزرابراهيم  سليم  أح جندي 51764 3

 1948/04/11 فلسطين 11س م / عمان فرج  عوده هللا  محمد  الزيود جندي 17050 4

 1948/04/12 فلسطين سرية النقليات اربد ناجي  مفضي  عيسى  ابوالليل جندي 10486 5

 1948/04/12 فلسطين 8م /س  الطفيلة عناد  سالم  عناد  المناعين  الحجايا جندي 17377 6

 1948/04/18 فلسطين 1الكتيبة / اربد محمد  عقلة  محمد  عبدالغني  الربابعة مالزم اول 296 7

 1948/04/18 القدس 3كتيبة االميرة بسمة / عمان عيد  أدليم  خلف  البالعيس مالزم اول 354 8

 1948/04/18 فلسطين 1بة /الكتي مأدبا مصطفى  عبدالرحمن  محمد  البنادرة جندي 15284 9

 1948/04/18 فلسطين 8كتيبة / شمر  حبيب  راشد  الشمري  السنجارة جندي 15369 10

 1948/04/18 فلسطين 2الكتيبة / الحجاز  معال  محارب  رشيد  بني سالم جندي 17528 11

 1948/04/20 فلسطين 2سرية االمن / الزرقاء يوسف  ابراهيم  القاضي رقيب اول 2294 12

 1948/04/28 فلسطين 4الكتيبة / البلقاء عايد  سالم  مفضي  العمايرة جندي 11349 13

 1948/04/28 فلسطين 4الكتيبة / اربد حسن  قويدر  أحمد  البطاينة جندي 11705 14

 1948/04/28 فلسطين 12س م / معان مزلوه  عقال  حامد  البرغش جندي اول 15146 15

 1948/04/28 فلسطين 4الكتيبة / الكرك يل  سليم  شتيوي  الضمورخل جندي اول 18559 16

 1948/04/29 فلسطين 1الكتيبة / معان سالم  عودة  رشيد  الجازي  جندي 6979 17

 1948/05/02 فلسطين 3الكتيبة / العراق عويد  منصور  أبو صيدة  العصير عريف 5522 18

 1948/05/02 فلسطين 9س م / امأدب خلف  عيسى  معجل  الشهوان جندي 18060 19

 1948/05/03 فلسطين 6ر س م / اربد يوسف  محمود  هاني  االشامعة جندي 5702 20

 1948/05/04 فلسطين 1الكتيبة / عمان محمد  حسن  عبدالوالي  بني حسن جندي اول 5683 21

 1948/05/04 فلسطين 12س م / اربد سالم  محمد  سرور  الجهامنة جندي 9991 22

 1948/05/05 فلسطين 1الكتيبة / معان حامد  عقلة  مهاوش  الذيابات جندي 8655 23

 1948/05/11 فلسطين 11س م / عمان محمد  عبدهللا  صالح  أبو عاصي رقيب 2364 24

 1948/05/12 فلسطين 5س م / معان حسين  عبد حمد  الشعيبات جندي 9021 25

 1948/05/12 فلسطين 9سرية المشاة / الشوبك عيباتحسين  عبد  حميد  الش جندي اول 9051 26
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 1948/05/13 فلسطين 1الكتيبة / المفرق  مبارك  عبدهللا  الزومان  السردية رقيب 5009 27

 1948/05/13 فلسطين 1س م / معان مثنى  مصلح  حسين  اليماني رقيب 7847 28

 1948/05/13 فلسطين المن االولىسرية ا اربد عبدة  سالم  أحمد  العطاطرة جندي اول 10508 29

 1948/05/13 كفرعصيون  1س م / عمان خلف  عبدالعزيز  مطلق  الوريكات جندي اول 13997 30

 1948/05/13 فلسطين 1س م / اربد سليمان  عبدهللا  المعايطة جندي 14537 31

 1948/05/13 فلسطين 1الكتيبة / مأدبا عواد  حسين  سليمان  خالد  العقيدان جندي 15341 32

 1948/05/13 كفرعصيون  1س م / اربد محمد  علي  عبدالرحيم  التميمية جندي 16607 33

 1948/05/13 فلسطين سرية االمن االولى اربد أحمد  عسود  محمد  الغول جندي اول 16652 34

 1948/05/13 فلسطين 1س م / الكرك حامد  عبده  حسين  األغوات جندي 50114 35

 1948/05/13 فلسطين 12س م / المفرق  يوسف  خيرو  شنوان  الشديفات جندي اول 50433 36

 1948/05/13 فلسطين 12س م / الكرك عبد الحافظ  عودة  علي  البصراويه جندي 51547 37

 1948/05/14 القدس 3الكتيبة / معان عطاهللا  صالح  سليمان  الحويطات جندي 51063 38

 1948/05/15 فلسطين 3الكتيبة / الحجازقحطان /  ود  محمد  عبدة  قحطانعبدهللا  سع جندي 13885 39

 1948/05/15 القدس 3الكتيبة / الكرك سالم  سلمان  سالم  بني عطية جندي 17110 40

 1948/05/15 القدس 3الكتيبة / عمان علي  رتعان  مريوح  بني صخر جندي 50003 41

 1948/05/16 فلسطين المدفعية الكرك ونــةمحمد  فالح  سالم  الطرا جندي 18263 42

 1948/05/18 فلسطين 9س م / عجلون  محمود  أحمد  محمود  المومني جندي 13703 43

 1948/05/18 فلسطين 1س م / الكرك ياسين  سمرين  عوض  السبوع جندي 17215 44

 1948/05/18 القدس 1س م / الكرك عبد الحفيظ  عبد النبي  العساسفة جندي 18107 45

 1948/05/19 فلسطين 6الكتيبة / جمايزه/فلسطين نواف  علي  بيت أيوب جندي 8593 46

 1948/05/19 فلسطين 1الكتيبة / البادية الشمالية عبيد  أحمد  البرجس  العقيدات جندي 12158 47

 1948/05/19 فلسطين 1س م / عجلون  سليمان  يوسف  حسين  الزغول جندي 14202 48

 1948/05/19 القدس 1الكتيبة / البادية الشمالية محمد  حسين  علي  أبو كمال  العقيدات جندي 15158 49

 1948/05/19 فلسطين 7س م / الكرك عواد  خليف  عبد  الجعافرة جندي 50139 50

 1948/05/19 فلسطين 10س م / مأدبا علي  مقبل  محمد  البريزات جندي 50235 51

 1948/05/19 فلسطين 1الكتيبة / معان ان  سالمة  الرشايدةسالم  سليم جندي 50535 52

 1948/05/20 فلسطين مركز التدريب الحجاز نواف  خلف  محمد  الملحم جندي 4874 53

 1948/05/20 فلسطين 1س م / اربد محمد  نهار  مفلح  العبيدات عريف 5387 54

 1948/05/20 ينفلسط 1س م / عمان أسعد  سليم  مصطفى  ابزاخ جندي 5554 55

 1948/05/20 فلسطين المدفعية الطفيلة جميل  خليل  سليمان  ولد سلمان جندي 5676 56

 1948/05/20 فلسطين الالسلكي البلقاء عبد اللطيف  عبد  المهدي  عربيات جندي 7463 57

 1948/05/20 فلسطين المدفعية الكرك جريس  عيسى  جريس  الهلسة جندي 10706 58

 1948/05/20 فلسطين المدفعية معان لويفي  حمد  قاسم  كريشان جندي 12139 59

 1948/05/20 فلسطين 1س م / اربد رشيد  بركات  رشيد  الحجازات جندي 13820 60

 1948/05/20 فلسطين 1س م / الكرك سالمة  سليم  إبراهيم  المصاروة جندي 13849 61

 1948/05/20 فلسطين 5س م / رشج سلطي  سالمة  نمر  البطارنة جندي 14197 62

 1948/05/20 فلسطين 1س م / جرش أحمد  عمر  حسن  العياصرة جندي 16528 63

 1948/05/20 فلسطين 8س م / المفرق  عبدهللا  سلطان  عودة  بني خالد جندي 17272 64

 1948/05/20 فلسطين 2س م  المفرق  جظاض  عيد  عمر  السرحان جندي 17307 65

 1948/05/20 فلسطين 6س م / معان حمدان  نهار  أحمد  بني صخر نديج 18621 66

 1948/05/20 فلسطين 1س م / الكرك محمد  فالح  محمد  الصرايرة جندي 50089 67

 1948/05/20 فلسطين 1الكتيبة / المفرق  محمد  مفلح  سلمان  الجبور جندي 50835 68

 1948/05/20 فلسطين 5س م / اربد عليان  سليمان  الخطيب  العدوان جندي 51409 69

 1948/05/21 فلسطين 8س م / معان سلطان  عتيق  العودات  الحويطات رقيب 1036 70

 1948/05/21 فلسطين 2الكتيبة / الحجاز صالح  غبين  عيد  المصاليخ جندي 9441 71
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 1948/05/21 فلسطين 1س م / اربد محمد  أحمد  صالح  الشنوب جندي 13871 72

 1948/05/21 فلسطين 1س م / الكرك حنا  خليل  سالمة جندي 16643 73

 1948/05/21 فلسطين 1س م / جرش جوهر  خليف  جوهر  الحراحشة جندي 51512 74

 1948/05/22 فلسطين 5كتيبة االمير طالل / اربد محمد  نجيب  بركات  السليم  النصير مالزم 367 75

 1948/05/22 القدس 2الكتيبة / معان الحويطات شجاع  صبيح  عبداللة  جندي 5042 76

 1948/05/22 القدس 3الكتيبة / المفرق  حسين  علي  عياش  العظامات عريف 5711 77

 1948/05/22 فلسطين 3الكتيبة / مأدبا سند  ناصر  سليمان  الهقيش رقيب 5873 78

 1948/05/22 فلسطين 11ك م / معان محمد  إبراهيم  حسن  البدور عريف 7367 79

 1948/05/22 القدس 3الكتيبة / شمر  عبدهللا  عماش  حجاب جندي اول 13519 80

 1948/05/22 فلسطين 6الكتيبة / الحجاز  علي  رابع  احمد  العامري  جندي 13565 81

 1948/05/22 فلسطين 1الكتيبة / الحجاز سعدون  سليمان  سردي  القواسم جندي 14148 82

 1948/05/22 فلسطين المدفعية مأدبا فق  عطية  مطلق  الحيصةمشا جندي 17003 83

 1948/05/22 فلسطين 6س م / الكرك حماد  عبدالمهدي  مرعي  الرواشدة جندي اول 17031 84

 1948/05/22 فلسطين 3الكتيبة / عمان مضفي  نهار  مرزوق  الجبور جندي 17250 85

 1948/05/22 فلسطين 8س م / المفرق  سرحاننداء  مزيد  حسن  الحمدان  ال جندي 17310 86

 1948/05/22 فلسطين 11س م / الكرك محمد  عطية  خليل  الصرايرة جندي 51493 87

 1948/05/23 فلسطين 3الكتيبة / المفرق  فواز  صالح  ارشيد  رشيد جندي 2311 88

 1948/05/23 فلسطين 4الكتيبة / عمان أحمد  قاسم  المحارمة جندي 15998 89

 1948/05/24 القدس 3الكتيبة / الحجاز  مفضي  سليمان  محمد  المراونة جندي 5117 90

 1948/05/24 القدس 3الكتيبة / العراق صفق  زعل  صقر  السردية جندي اول 5793 91

 1948/05/24 فلسطين 2الكتيبة / نجد  محمد  علي  عون  الرولة جندي 12284 92

 1948/05/24 القدس 2الكتيبة / اربد الطوالبةحمدان  ياسين   جندي 12999 93

 1948/05/24 فلسطين 3الكتيبة / الحجاز  احمد  محمد  مصلح  العامري  جندي 13653 94

 1948/05/24 فلسطين 3الكتيبة / اربد رحيل  فهد  حلبي  الحلقة  الفواعرة جندي 13884 95

 1948/05/24 القدس 3الكتيبة / سمغ/فلسطين عبد الغني  مطلق جندي 14468 96

 1948/05/25 القدس 2الكتيبة / المفرق  باير  ثلج  صبرة  الشرفات جندي اول 9119 97

 1948/05/25 فلسطين 3الكتيبة / عجلون  محمد  سليم  يوسف  المومني عريف 10057 98

 1948/05/25 فلسطين 4كتيبة الهندسة / عجلون  شبلي  علي  عبدالرحمن  المومني جندي اول 10343 99

 1948/05/25 فلسطين الفئة الهندسية عجلون  محمود  مفضي  أحمد  المومني جندي 10598 100

 1948/05/25 فلسطين 4الكتيبة / القدس صبحي  إبراهيم  ذياب  الربابعة جندي 10847 101

 1948/05/25 فلسطين 7كتيبة / معان عبدهللا  زعل  فارس  الحويطات جندي 17331 102

 1948/05/25 فلسطين 6س م / الكرك دخيل هللا  كريم  خليل  المجالي جندي 17496 103

 1948/05/25 فلسطين 1س م / اربد قاسم  محمد  المطلق  الخاليلة جندي 50410 104

 1948/05/26 فلسطين 1الكتيبة / شمر  محسن  مطلق  علي  الرولة رقيب 2078 105

 1948/05/26 فلسطين 1الكتيبة / معان طاتمذلول  سليمان  راعي  الحوي جندي 4014 106

 1948/05/26 فلسطين 1الكتيبة / عمان عقلة  خلف  فرج  عبيد  األشراف رقيب 4672 107

 1948/05/26 فلسطين 1الكتيبة / شمر  فهد  قماز  مجلي  الكوزة جندي اول 5757 108

 1948/05/26 فلسطين 1الكتيبة / المفرق  سالمة  عبيد  جفان  بني خالد جندي 11971 109

 1948/05/26 فلسطين 11س م / اربد ياسين  يوسف  ياسين  بني عامر جندي اول 13819 110

 1948/05/26 فلسطين 12س م / اربد سعد  محمد  سقال  الشرمان جندي 14884 111

 1948/05/26 فلسطين 11س م / البلقاء محمود  أحمد  مطلق  العطيات جندي اول 15128 112

 1948/05/26 فلسطين 12س م / اربد سليمان  سطام  فندي  الزعبي جندي 15956 113

 1948/05/26 فلسطين 1الكتيبة / الطفيلة عايد  دهمان  عرسان  القرعان جندي 16143 114

 1948/05/26 فلسطين 11س م / البلقاء سليمان  علي  عبدالرمان  الرحامنة جندي 16517 115

 1948/05/26 فلسطين 12س م / الكرك الم  سالمة  العبادلةرشيد  س جندي 17160 116
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 1948/05/27 فلسطين 14س م / عمان سلمان  مفلح  ابو حميد  الدعجة جندي 118 117

 1948/05/27 فلسطين 1الكتيبة / معان جريبان  سالم  قاسم  الحويطات جندي اول 3920 118

 1948/05/27 فلسطين 1الكتيبة / رق المف قطيفان  مرعي  وراد  المرهي جندي 6695 119

 1948/05/27 فلسطين 3س م / معان عايض  علي  صالح  الحويطات جندي 9493 120

 1948/05/27 فلسطين 1س م / عجلون  محمد  محمود  أحمد  المومني جندي 11841 121

 1948/05/27 فلسطين 8س م / معان محمد  عقلة  عودة  الحويطات جندي 50924 122

 1948/05/28 فلسطين 8س م / البادية الشمالية لهد  قاسم  المقدمي رقيب 3973 123

 1948/05/28 فلسطين 5كتيبة/ اربد علي  بكر  علي جندي 15050 124

 1948/05/29 فلسطين 1الكتيبة / البلقاء وديع  قسطندي  ابراهيم جندي 6941 125

 1948/05/31 اللطرون  6كتيبة الملك غازي / الكرك عبدالمجيد  عبدالنبي  المعايطة مالزم 462 126

 1948/05/31 فلسطين 1الكتيبة / شمر  شيلوح  مروي  زبن  السنجارة جندي 6755 127

 1948/05/31 فلسطين 2الكتيبة / نجد  غالوي  عبدهللا  ربيعان  الشيوخ جندي 7019 128

 1948/05/31 قدسال 11س م / عمان محمود  علي  مفلح  الروسان جندي اول 13872 129

 1948/05/31 القدس 11س م / اربد محمود  حمدان  محمد  الطرادات جندي 18206 130

 1948/06/02 فلسطين منطقة الكرك عمان محمد  راشد  علي  الحــديد جندي اول 3560 131

 1948/06/02 فلسطين 9س م / عمان جودت  رشيد  سليم  شما جندي اول 9351 132

 1948/06/02 الشيخ جراح 11س م / اربد طالل  عطية  محمد  العيسى اول جندي 14434 133

 1948/06/02 فلسطين 1الكتيبة / عمان أحمد  عويض  جروان  الروله  األشاجعة جندي 16901 134

 1948/06/04 فلسطين 8س م / نجد  عوض  سليم  طالق  ولد علي جندي 10557 135

 1948/06/04 فلسطين 5س م / عجلون  ح  القضاةمحمود  عبدهللا  فال جندي 14552 136

 1948/06/05 فلسطين 8س م / معان عودة  عيد  مسلم  الرواجفة  السعيدين جندي 2319 137

 1948/06/07 فلسطين 12س م / المفرق  سالم  عقيل  عقلة  العيد جندي اول 9197 138

 1948/06/07 فلسطين 12س م / معان محمد  سالم  فرج  الربيعين  الحويطات جندي 17475 139

 1948/06/07 فلسطين 12س م / اربد مطلق  حمدان  صياح  المزايـدة جندي 18532 140

 1948/06/09 فلسطين 2الكتيبة / الحجاز محمد  عباس  المحسي  الحنانيش رقيب 4720 141

 1948/06/09 فلسطين 4الكتيبة / معان ابراهيم  محمد  سليمان  الشقيرات جندي 6619 142

 1948/06/09 فلسطين 1س م / عمان خليل  مصطقى  الترك جندي 8682 143

 1948/06/09 فلسطين 4الكتيبة / الطفيلة علي  حسن  عبد الفتاح  العوران جندي 8895 144

 1948/06/09 فلسطين المدفعية جرش رجب  أسعد  نعمان  اباظة جندي اول 10141 145

 1948/06/09 فلسطين 4الكتيبة / اربد مة  محمد  العمورعبدهللا  سال عريف 10271 146

 1948/06/09 فلسطين 4الكتيبة / جرش عوض  خلف  جالل  الدبيسة جندي 11585 147

 1948/06/09 فلسطين 2الكتيبة / نجد حمود  راجح  قاضي  المغير جندي 13520 148

 1948/06/09 القدس 3الكتيبة / مأدبا جاسر  حماد  ذياب  بني صخر جندي 17257 149

 1948/06/09 فلسطين المدفعية الكرك حنا  عيسى  سالم جندي 17750 150

 1948/06/09 القدس 3الكتيبة / جرش ابراهيم  سليم  شبالن  الروقة جندي 18173 151

 1948/06/09 فلسطين 2الكتيبة / العقبة فهمي  سيام  أحمد  النوية جندي 18605 152

 1948/06/10 فلسطين 3الكتيبة / المفرق  صالح  علي  مفلح  العظامات جندي اول 4463 153

 1948/06/10 فلسطين 2الكتيبة / عمان عبد المهدي  محمود  علي جندي 9602 154

 1948/06/10 القدس 2الكتيبة / معان عطاهلل  عتيق  عودة  الحويطات جندي 17584 155

 1948/06/10 فلسطين 2الكتيبة / لطفيلةا عيد  حماد  شتيوي  الزعارير جندي 51074 156

 1948/06/11 القدس 2الكتيبة / المفرق  اسعيدي  ارشيد  اللويبد  المساعيد جندي اول 2190 157

 1948/06/11 فلسطين 4الكتيبة / اربد سليمان  رويلي  حسن  الحسينية جندي 8435 158

 1948/06/11 فلسطين 12س م / عمان ممدوح  ظاهر  الذياب  بني صخر جندي 18670 159

 1948/06/12 فلسطين منطقة الكرك اربد زايد  رشيد  محمد  علي رقيب 4774 160

 1948/06/12 فلسطين 8كتيبة / المفرق  حريث  غشم  عودات  القعاقعة جندي 18423 161
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 1948/06/15 فلسطين 1الكتيبة / مأدبا سالم  محمد  الفتاوي  بني صخر جندي 51906 162

 1948/06/25 فلسطين 8س م / الحجاز صالح  محمد  إبراهيم  الحمايله جندي 15843 163

 1948/06/27 فلسطين مدرسة السواقين اربد محمد  تركي  نهار  الحميدية جندي 15079 164

 1948/07/03 فلسطين 1الكتيبة / الحجاز صالح  سالم  صباح جندي 10157 165

 1948/07/03 فلسطين منطقة الكرك الكرك عوض  محمد  العشوش جندي 17225 166

 1948/07/10 القدس 2الكتيبة / اربد حسين  جبر  عبدالرحمن  الرحاينة جندي 18018 167

 1948/07/10 القدس 6الكتيبة / عجلون  محمد  مصطفى  عواد  الفواعرة جندي 51503 168

 1948/07/11 سطينفل 2الكتيبة / المفرق  دواس  حامد  شتيان  السرحان جندي 3907 169

 1948/07/11 فلسطين 1س م / البلقاء سليمان  عبدهللا  محمد  الخريسات جندي 5552 170

 1948/07/11 فلسطين 6الكتيبة / شمر  حدران  دعيع  رشيد  شمر جندي 6148 171

 1948/07/11 القدس 5كتيبة/ عجلون  عبدهللا  علي  مصطفى  القضاة جندي اول 14094 172

 1948/07/12 فلسطين 17السرية المستقلة / البلقاء محمود  عايش  حمدان  العناسوة جندي اول 15127 173

 1948/07/12 القدس 1الكتيبة / نجد  سحمي  محمد  بطي  الحويطات جندي 15336 174

 1948/07/12 القدس 6الكتيبة / المفرق  حسن  ساهي  محمد  بني حسن جندي 17671 175

 1948/07/12 فلسطين 6الكتيبة / الكرك د  علي  يوسف  المبيضينحام جندي 50101 176

 1948/07/12 فلسطين 6الكتيبة / اربد قاسم  أحمد  حسن  الردايدة جندي 51421 177

 1948/07/13 فلسطين 2الكتيبة / الحجاز  زين  محمد  حمد  السناني جندي 5218 178

 1948/07/13 القدس 1تيبة /الك نجد  زيد  ساير  األسلم  شمر جندي 8396 179

 1948/07/14 القدس 4الكتيبة / اربد محمد  موسى  أحمد  الزريقات جندي 11155 180

 1948/07/14 فلسطين 8كتيبة / الحجاز حاتم  معيوف  بركات جندي 12267 181

 1948/07/14 القدس 5كتيبة/ الطفيلة صالح  علي   عبد  الثوابي جندي 50615 182

 1948/07/14 فلسطين منطقة البلقاء مأدبا يوسف  ابراهيم  ماضي ريفع 50990 183

 1948/07/15 فلسطين 4الكتيبة / عمان أحمد  محمد  سليم  العطيات جندي 15003 184

 1948/07/15 فلسطين 3الكتيبة / المفرق  نداء  علي  محمد  بني خالد جندي 17288 185

 1948/07/16 فلسطين 5كتيبة الملك علي / المفرق  لسرديةعبدهللا  فالح  النزهان  ا مالزم 386 186

 1948/07/16 القدس 2الكتيبة / عمان محسن  رداد  بدر  بني صخر رقيب 5657 187

 1948/07/16 القدس 2الكتيبة / معان شتيان  محمد  الحويطات رقيب 5869 188

 1948/07/16 فلسطين 8كتيبة / العراق ملوح  خضر  خضر  العاجيب جندي 7742 189

 1948/07/16 فلسطين 2الكتيبة / شمر  عبدهللا  مثقال  حبيب  شمر جندي 8195 190

 1948/07/16 القدس 2الكتيبة / نجد  جربوع  دايم  براج  الجعافرة جندي 8760 191

 1948/07/16 القدس 2الكتيبة / عمان خلف  حماد  بني صخر جندي 9519 192

 1948/07/16 القدس 2الكتيبة / الحجاز  د  عيد  القاضيابراهيم  محم جندي 9763 193

 1948/07/16 فلسطين 4الكتيبة / عجلون  طعمة  عبد هللا  حسن  الشويات جندي 9777 194

 1948/07/16 القدس 3الكتيبة / المفرق  سمارة  غياض  الشرفات عريف 12215 195

 1948/07/16 القدس 7كتيبة / عانم سالم  موسى  محمد  النجادات  الحويطات جندي 12299 196

 1948/07/16 القدس 2الكتيبة / شمر  خليف  حربي  خليف  األسلم جندي 13522 197

 1948/07/16 القدس 1الكتيبة / عمان ردان  غيث  الشعالن جندي 15555 198

 1948/07/16 القدس 1الكتيبة / المفرق  رماح  فياض  مليح  الشرفات جندي 15609 199

 1948/07/16 القدس 2الكتيبة / عمان عبد اللطيف  مفلح  الجحاوشة جندي 15847 200

 1948/07/16 فلسطين 12س م / مأدبا مصلح  فليح  فالح  بني صخر جندي 15946 201

 1948/07/16 القدس 1الكتيبة / معان أحمد  مأمون   محرم  المصري  جندي 16298 202

 1948/07/16 القدس 1الكتيبة / مر ش احمد  راكان  الخرصة جندي 16378 203

 1948/07/16 القدس 2الكتيبة / المفرق  نورس  مطلق  بني خالد جندي 16781 204

 1948/07/16 القدس 2الكتيبة / المفرق  خالد  محمد  حميدي  بني خالد جندي 16853 205

 1948/07/16 فلسطين 4الكتيبة / عمان منيزل  عقلة  علي  المخامرة جندي 18629 206
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 1948/07/16 فلسطين 8كتيبة / المفرق  محمد  قاسم  محمد  البريجي جندي 19042 207

 1948/07/16 القدس 5كتيبة/ عمان فالح  مطلق  محمد  الجبور جندي 50008 208

 1948/07/16 اثناء القيام بالواجب 1الكتيبة / مأدبا صالح  محمد  سالمة  الركيبات جندي اول 58809 209

 1948/07/17 فلسطين 4الكتيبة / المفرق  سالم  عبيد  نمر  القيسي جندي اول 2421 210

 1948/07/17 فلسطين 6الكتيبة / الكرك رجا  محمد  الصعوب رقيب 4388 211

 1948/07/17 فلسطين 1الكتيبة / البادية الشمالية حمدان  صويلح  المعيدي جندي 8533 212

 1948/07/17 القدس 6الكتيبة / عمان وغعمر  علي  يوسف  شاد جندي 8937 213

 1948/07/17 فلسطين 4الكتيبة / لبنان يوسف  محمد  مصطفى  صعب رقيب 9867 214

 1948/07/17 القدس 130س م / السعودية جبر  قاسم  عواد  الوادي جندي 14049 215

 1948/07/17 القدس 6الكتيبة / جرش أحمد  فالح  سليمان  الحوامدة جندي 14497 216

 1948/07/17 فلسطين 6الكتيبة / الزرقاء إبراهيم  غازي  صقر  القبرطاوي  جندي 15249 217

 1948/07/17 فلسطين 2الكتيبة / عمان فاضل  عرقوب  علي  الخريشه جندي 16443 218

 1948/07/18 القدس 1الكتيبة / الحجاز مفلح  سالمة  حسين  الرواحين جندي 4547 219

 1948/07/18 القدس 2الكتيبة / الحجاز مجول  ودي  الروله  الدرعان جندي 5691 220

 1948/07/18 القدس 4الكتيبة / عجلون  محمد  سليمان  محمد  موسى  المومني جندي 8855 221

 1948/07/18 القدس 1الكتيبة / الكرك هوميل  فرج  بني عطيه جندي 9126 222

 1948/07/18 القدس 2الكتيبة / شمر  عناد  سعد  سهل  شمر جندي 9915 223

 1948/07/18 القدس 2الكتيبة / نجد  طالع  حمد  محسن  عنزه جندي 11375 224

 1948/07/18 القدس 1الكتيبة / اربد قاسم  خليل  بني خالد جندي 12308 225

 1948/07/18 فلسطين 3الكتيبة / نجد  جبالي  صالح  عيطيتي  الروله جندي 13712 226

 1948/07/18 القدس 2الكتيبة / نجد عقاب  سالم  مرزوق  الروقي جندي 15694 227

 1948/07/18 القدس 2الكتيبة / الحجاز علي  أحمد  الشمراني جندي 15848 228

 1948/07/18 القدس 2الكتيبة / الكرك علي  حمد  محمد  الصراحين جندي 17085 229

 1948/07/18 فلسطين 18س م / بدار  علي  مصطفى  احمد  بني دومي جندي 19498 230

 1948/07/18 القدس 1الكتيبة / المفرق  محمد  قنيطر  هالل  الشمالن جندي 51850 231

 1948/07/19 فلسطين 6الكتيبة / عمان إسحق  مهاجر رقيب 2965 232

 1948/07/19 القدس 18س م / معان خليل  طالب  سليمان رقيب 5451 233

 1948/07/19 القدس 2الكتيبة / المفرق  ود  العظاماتمرشود  اس جندي 6266 234

 1948/07/19 فلسطين 4الكتيبة / معان محمد  إسماعيل  علي  الهباهبة جندي 10476 235

 1948/07/19 القدس 2الكتيبة / نجد  غانم  سلطان  نهار  ولد علي جندي 10682 236

 1948/07/19 القدس 2الكتيبة / الحجاز خلف  حنيف  الضويهر جندي 11378 237

 1948/07/19 القدس 3الكتيبة / الكرك فائق  عوده  صبح  الطراونه جندي 16312 238

 1948/07/19 فلسطين المدفعية البلقاء جمال  عبدالرحيم  محمد  الخليلي جندي 16505 239

 1948/07/19 فلسطين 2الكتيبة / الحجاز غدي  دغيم  صياح  المعنيات جندي 18424 240

 1948/07/19 القدس 18س م / اربد محمد  نايف  محمد  بني ملحم جندي 19357 241

 1948/07/19 القدس 18س م / اربد أحمد  محمد  سليمان  بني ملحم جندي 19483 242

 1948/07/19 القدس 18س م / جرش أحمد  نور  الدين  الفريحات جندي 19509 243

 1948/07/19 القدس 18س م / ربدا شالش  عبدالقادر  احمد جندي 19544 244

 1948/07/19 القدس 18س م / جرش أحمد  عبدالمهدي  الفريحات جندي 19551 245

 1948/07/19 القدس 18س م / معان علي  سالم  محمد  الطورة جندي 19586 246

 1948/07/20 فلسطين 18س م / البلقاء عبد الحليم  موسى  سالمه جندي 19356 247

 1948/07/20 القدس 5كتيبة/ اربد ابراهيم  مصلح  مصطفى  الردايدة نديج 50654 248

 1948/07/21 القدس 6الكتيبة / شمر  نافع  غازي  صحن  االسلم جندي 13267 249

 1948/07/26 القدس 6الكتيبة / معان علي  سليمان  إبراهيم  الحويطات جندي 17329 250

 1948/07/27 القدس 1الكتيبة / معان يطاتسند  مرعي  ركيبات  الحو  جندي 4270 251
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 1948/08/02 فلسطين 8س م / الحجاز عايد  عيد  منديل  الخماعلة عريف 4679 252

 1948/08/03 القدس 3الكتيبة / عمان شيحان  محمد  محمود  العقلة جندي اول 8566 253

 1948/08/07 دسالق 6الكتيبة / الكرك سليمان  سالم  أحمد  العويسات جندي 14540 254

 1948/08/09 فلسطين 1سرية النقليات / المفرق  جدعان  مجيد  الرولة مالزم 153 255

 1948/08/09 القدس 6الكتيبة / الطفيلة محمد  سليمان  عيد  النعانعة جندي 14892 256

 1948/08/11 فلسطين 2احتياط البادية/ الحجاز نادي  صياح  علي  الرويلي جندي 6156 257

 1948/08/14 القدس 5كتيبة/ الكرك خالد  سالم  عبدالرحمن  اليمنية جندي اول 14589 258

 1948/08/15 القدس 6الكتيبة / عجلون  فضل  هللا  عيد  محمد  المومني عريف 9013 259

 1948/08/15 القدس 6الكتيبة / الكرك حمود  موسى  العساسفة  الحباشنة جندي 50147 260

 1948/08/16 القدس 4الكتيبة / الحجاز لف  عوض  جميل  العنزي خ جندي 16086 261

 1948/08/17 فلسطين 1الكتيبة / عمان حمود  أحمد  سعيد  تلفيتي جندي 17864 262

 1948/08/18 فلسطين 3الكتيبة / عمان حمد  سالم  مرزوق  الحديد جندي 3336 263

 1948/08/22 فلسطين 18م س / ربدا ابراهيم  عبدالنور  علي  العبيدات جندي 19571 264

 1948/08/25 فلسطين 5كتيبة/ اربد محمود  عوض  أحمد  الليابنة جندي اول 12238 265

 1948/08/29 فلسطين احتياط لواء السيارات عمان محمد  محي الدين  ظاظا جندي 6874 266

 1948/09/01 فلسطين 6الكتيبة / اربد ناجي  عبده  ذياب  المستريحي جندي 51430 267

 1948/09/06 فلسطين 6الكتيبة / معان أحمد  ابراهيم  عبده  المحاميد جندي 19272 268

 1948/09/06 فلسطين 6الكتيبة / معان همالن  عبد الحي  حسين  كريشان جندي 19273 269

 1948/09/08 فلسطين 18س م / جرش علي  أحمد  جروان جندي 19585 270

 1948/09/12 فلسطين 1الكتيبة / معان يفان  طالق  الحويطاتعلي  رف عريف 9492 271

 1948/09/12 فلسطين المشاغل الوسطى اربد موسى  حسين  سعيد  العدوان جندي 20399 272

 1948/09/14 فلسطين 6الكتيبة / عجلون  محمد  إبراهيم  عليان  بني عطا جندي 20923 273

 1948/09/15 فلسطين 5كتيبة/ الطفيلة تسالم  موسى  خميس  الربيحا جندي 3133 274

 1948/09/16 فلسطين 6الكتيبة / الكرك فائق  فالح  الحباشنة جندي 17216 275

 1948/09/17 فلسطين 3الكتيبة / معان محمد  فراج  عودة  الربعيين جندي 50766 276

 1948/09/18 فلسطين 5كتيبة/ جرش عبد المجيد  حمود  مفلح جندي 7317 277

 1948/09/18 فلسطين 7كتيبة / المفرق  عواد  فريح  نزال  المزاودة جندي 52116 278

 1948/09/19 فلسطين الشرطة العسكرية الزرقاء أحمد  محمد  بزاح  واخ مالزم 592 279

 1948/09/19 فلسطين 6الكتيبة / اربد رشاد  موسى  مصطفى  القرعان جندي اول 10948 280

 1948/09/19 فلسطين قسم االحتياط اربد عبدهللا  حسين  العبيداتمحمد   جندي 12939 281

 1948/09/19 فلسطين 5كتيبة/ اربد منصور  قويدر  محمد  اللطايفة جندي 51438 282

 1948/09/19 فلسطين 5كتيبة/ الكرك زعل  موسى  سليمان  الطراونة جندي 51922 283

 1948/09/20 فلسطين 1الكتيبة / حجازال محمد  مفرج  مرضي  المقازية جندي 8242 284

 1948/09/20 فلسطين 3الكتيبة / الحجاز  سليم  إبراهيم  حماد جندي 9315 285

 1948/09/20 فلسطين 6الكتيبة / عمان عبد الكريم  حرب  العزة جندي اول 18132 286

 1948/09/20 فلسطين 5كتيبة/ البلقاء محمد  عويض  عقلة  الجعارات جندي 51323 287

 1948/09/22 فلسطين 3الكتيبة / نجد  مشعل  نعيس  غالب  العبدة جندي 13974 288

 1948/09/22 فلسطين 6الكتيبة / نابلس محمد  سليمان  أحمد  دار سيف جندي 21128 289

 1948/09/23 فلسطين 4الكتيبة / معان أحمد  خلف  محمد  العقادله جندي 13888 290

 1948/09/23 فلسطين 6الكتيبة / اربد مقبل  عرسان  المستريحيةعبده   جندي 20521 291

 1948/09/24 فلسطين 7كتيبة / الكرك عبد الحافظ  جعفر  عودة  هللا جندي 17218 292

 1948/09/25 فلسطين 1الكتيبة / عمان حمد  عبدالقادر  محرم  الطهاروه جندي 13189 293

 1948/09/26 فلسطين 3الكتيبة / لحجازا عبد الرزاق  وهيب  ناعم جندي 6929 294

 1948/09/28 فلسطين 5كتيبة/ اربد موسى  ناصر  مرزوق  الشديفات جندي 50970 295

 1948/09/29 فلسطين 6الكتيبة / اربد غازي  زيدان  مصطفى  الحمامرة جندي 21297 296
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 1948/10/02 فلسطين 9الكتيبة / معان موسى  سليمان  موسى  الفالحات جندي 15879 297

 1948/10/05 فلسطين 4الكتيبة / عجلون  احمد  ابراهيم  عبدربة  عبدهللا جندي 14673 298

 1948/10/07 فلسطين 3الكتيبة / المفرق  سعود  رحيل  مفلح  الراشد  السرحان جندي 50024 300

 1948/10/08 فلسطين المدفعية اربد محمد  بركات  السعيد  الزغيبات جندي 51772 301

 1948/10/16 فلسطين 3الكتيبة / اربد محمد  علي  أحمد  المومني جندي 20619 302

 1948/10/18 فلسطين 6الكتيبة / جرش علي  يوسف  علي  الصغيرين جندي 14489 303

 1948/10/18 فلسطين 6الكتيبة / عجلون  علي  مرعي  حمدان  القضاة جندي 20222 304

 1948/10/18 فلسطين 6الكتيبة / الكرك بد النبي  المجاليعبد القادر  ع جندي 22349 305

 1948/10/18 فلسطين 6الكتيبة / معان عبد القادر  حسن  علي  الشقيرات جندي 51480 306

 1948/10/19 فلسطين 1الكتيبة / اربد غانم  حميدي  السرحان جندي 5090 307

 1948/10/20 فلسطين 6الكتيبة / األغوار عارف  محمد  سامي  هنادي جندي اول 10324 308

 1948/10/22 فلسطين 6الكتيبة / مأدبا علي  عواد  النجادا جندي 50328 309

 1948/10/23 فلسطين كتيبة الالسلكي عمان سالم  وراد  رحيل جندي اول 4752 310

 1948/10/24 فلسطين 6الكتيبة / عمان محمود  علي  حسين  الصناع جندي 32603 311

 1948/10/26 فلسطين 7كتيبة / المفرق  عايد  عياش  سليمان  الشرعة جندي 17364 312

 1948/10/27 فلسطين 1الكتيبة / معان سليمان  عبد  سعد  الحويطات عريف 5125 313

 1948/10/27 فلسطين 1الكتيبة / مأدبا رداد  خلف  شهاب  الزبن جندي 6343 314

 1948/10/27 فلسطين 1الكتيبة / معان لحويطاتمرزوق  سليمان  سالم  ا جندي 51464 315

 1948/11/07 فلسطين 6الكتيبة / اربد عبد العزيز  احمد  أبو ظاهر  اليمنية جندي 51517 316

 1948/11/08 فلسطين 3الكتيبة / الكرك سليم  إسحاق  الصنـاع مالزم 532 317

 1948/11/15 القدس 3/ كتيبة االميرة بسمة عمان خالد  مجلي  الخريشا نقيب 258 318

 1948/11/17 فلسطين 9الكتيبة / اربد ياسين  عبدي  حسين  الذيابات رقيب 20036 319

 1948/11/19 فلسطين 5كتيبة/ جرش عبد المهدي  حسن  علي  العظمات جندي 16224 320

 1948/11/21 فلسطين 5كتيبة/ الكرك مدهللا  أحمد  ذياب  الذنيبات جندي 21295 321

 1948/11/25 فلسطين 4الكتيبة / عمان احمد  قاسم  الديري  جندي 14402 322

 1948/11/25 فلسطين 1الكتيبة / معان هليل  سالم  علي  السليمانيين جندي 52030 323

 1948/11/27 فلسطين مستشفى الميدان معان عوض  محمد  الحربي  الديابجة جندي 6571 324

 1948/12/02 فلسطين 6الكتيبة / اربد العثامنةاحمد  قاسم   جندي اول 8956 325

 1948/12/17 فلسطين 6الكتيبة / الطفيلة محمد  إبراهيم  الزيدانيين جندي 20323 326

 1948/12/27 فلسطين 8كتيبة / الكرك محمود  عطاهللا  سالم  القطاونة جندي 18284 327
 

 م1949شهداء الجيش العربي سنة 
 تاريخ االستشهاد مكان االستشهاد الوحدة البلدة االصلية اسم الشهيد الرتبة الرقم العسكري  ت
 1949/01/09 فلسطين 2الكتيبة / الزرقاء ثلجي  غصيب  أسمير  الجحاوشة جندي 50297 1

 1949/01/13 فلسطين قسم االحتياط عمان عيسى  علي  القيسي نقيب 284 2

 1949/03/30 فلسطين المدفعية اربد مزعل  محمود  يوسف  الخمايسة جندي 15962 3

 1949/06/17 فلسطين 6الكتيبة / عمان يوسف  خلف  القطيشات عريف 8671 4

 1949/06/17 فلسطين 6الكتيبة / رام هللا راجح  يوسف  عيد  الرمحي جندي 19904 5
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 م1950شهداء الجيش العربي سنة 
 تاريخ االستشهاد مكان االستشهاد دةالوح البلدة االصلية اسم الشهيد الرتبة الرقم العسكري  ت
 1950/12/03 فلسطين 1الكتيبة / عمان شحادة  منور  الفطيسات جندي 15017 1

 

 م1951شهداء الجيش العربي سنة 
 تاريخ االستشهاد مكان االستشهاد الوحدة البلدة االصلية اسم الشهيد الرتبة الرقم العسكري  ت
 1951/06/12 الضفه الغربيه لواء السامرة اربد نواصرةاحمد  محمد  راشد  ال جندي 23903 1

 1951/11/01 فلسطين منطقة الجبل جرش احمد  حسين  إسماعيل  القبالن جندي 25313 2
 

 م1952شهداء الجيش العربي سنة 
 تاريخ االستشهاد مكان االستشهاد الوحدة البلدة االصلية اسم الشهيد الرتبة الرقم العسكري  ت
 1952/08/21 فلسطين 2الكتيبة / القدس فايز  أحمد  رشيد  العريقات ديجن 28736 1

 

 م1953شهداء الجيش العربي سنة 
 تاريخ االستشهاد مكان االستشهاد الوحدة البلدة االصلية اسم الشهيد الرتبة الرقم العسكري  ت
 1953/01/29 ثر اإلعتداء اإلسرائيليمعسكر وحدته أ الحرس الوطني يافا حسن  محمد  حسن  الخطيب حرس وطني 532168 1

 1953/02/28 القدس 2كتيبة الحسين / الضفة الغربية مصطفى  نمر  حسين  دار حسين مرشح 1173 2

 1953/04/22 الضفه الغربيه 2الكتيبة / اربد ذيب  إبراهيم  فرح  الفالحات جندي 15982 3

 1953/04/23 فلسطين 8كتيبة / اربد عيسى  عزام  موسى  العبديه جندي 24802 4

 1953/04/23 فلسطين 2الكتيبة / طولكرم سعيد  محمود  عمر  دار عمر جندي 28177 5

 1953/04/23 فلسطين 2الكتيبة / نابلس محمد  مروح  إبراهيم  األقرع جندي 38917 6
 

 م1954شهداء الجيش العربي سنة 
 تاريخ االستشهاد مكان االستشهاد حدةالو  البلدة االصلية اسم الشهيد الرتبة الرقم العسكري  ت
 1954/03/21 الضفه الغربيه 3الكتيبة / الكرك حابس  موسى  علي  الصرايرة جندي 53967 1

 1954/03/28 فلسطين 6الكتيبة / عجلون  محمد  صالح  حمد  الدراغمة رقيب 14093 2

 1954/03/29 نفلسطي 6الكتيبة / الكرك عبدهللا  احمد  سالم  القضاة جندي 19165 3

 1954/04/15 الضفه الغربيه سالح الجو الملكي الكرك ياسين  عبدهللا  محمود  الموصلي مرشح 1240 4

 1954/06/25 القدس 3الكتيبة / بئر السبع حسين  منيف  سليمان  الجراوين جندي 34687 5

 1954/06/28 طينفلس 2الكتيبة / البادية الشمالية شاتي  عوض  جبالن  الصايل عريف 14759 6

 1954/06/28 فلسطين 2الكتيبة / اربد فرحان  محمد  طالب  الحمادي جندي 34328 7

 1954/06/28 فلسطين 6الكتيبة / البلقاء أحمد  حمدان  غثيان  الزيادات جندي 40963 8

 1954/08/15 فلسطين منطقة الخليل الخليل عبدهللا  أبو غوش جندي 8025 9

 1954/08/30 فلسطين 6الكتيبة / الخليل ود  محمد  أحمد  عابدمحم جندي 30875 10
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 1954/09/01 الضفه الغربيه 6الكتيبة / البادية الشمالية شالش  حمد  زيدان  العقيدات جندي 37249 11

 1954/09/01 الضفه الغربيه 7كتيبة / المفرق  عواد  شنوان  عبد الحمدان  السرحان جندي 52007 12

 1954/10/09 غربي بئر ماعين 7كتيبة / معان حماد  حميد  صالح  العثامين جندي 35480 13

 1954/11/28 فلسطين 6الكتيبة / اربد محمد  صالح  محمد  الصوالحة جندي اول 27046 14

 1954/11/28 فلسطين 6الكتيبة / معان عوض  مقبل  سالم  الغنيمين جندي 52917 15

 1954/11/28 فلسطين 6الكتيبة / معان الجرادات أحمد  محمد  مبارك  جندي 55672 16

 1954/11/28 فلسطين 6الكتيبة / اربد علي  حسين  علي  الشناعات جندي 56681 17
 

 م1956شهداء الجيش العربي سنة 
 تاريخ االستشهاد مكان االستشهاد الوحدة البلدة االصلية اسم الشهيد الرتبة الرقم العسكري  ت
 1956/04/02 56حوسان  3كتيبة االميرة بسمة / المفرق  صنيديح  فليحان  الدلوح سالمة  جندي 52017 1

 1956/09/12 56الرهوة  وحدة استطالع الصحراء المفرق  عواد  طالب  سليمان  المشاقبة جندي 7291 2

 1956/09/12 56الرهوة  وحدة استطالع الصحراء الحجاز  زيد  دخيل هللا  صالح  القاضي رقيب 20257 3

 1956/09/12 56الرهوة  وحدة استطالع الصحراء العراق عباس  عيادة  قويفل  الصايع جندي اول 22496 4

 1956/09/12 56الرهوة  85كتيبة / الظاهريه راتب  عبدهللا  حليقاوي  حرس وطني 533468 5

 1956/09/12 56الرهوة  حرس وطني 85كتيبة / الخليل أحمد  خليل  البحار  جبرين حرس وطني 573469 6

 1956/09/12 56الرهوة  حرس وطني 85ك /  الخليل خليل  سليم  مزعل  جبرين حرس وطني 587555 7

 1956/09/13 56الرهوة  85كتيبة / الظاهريه محمد  سليمان  محمد  سليمان حرس وطني 505054 8

 1956/09/13 56الرهوة  85كتيبة / القدس محمود  أحمد  علي  الجبور حرس وطني 528293 9

 1956/09/13 56الرهوة  85كتيبة / الظاهريه فريد  علي  سليم  السمامره حرس وطني 571976 10

 1956/09/13 فلسطين 85كتيبة / الخليل صالح  عبد القادر  موسى  القيسيه حرس وطني 581013 11

 1956/09/13 56الرهوة  85كتيبة / الظاهريه عبد العزيز  يونس  محمد  الدويرات حرس وطني 581023 12

 1956/09/13 56الرهوة  85كتيبة / الظاهريه عبدهللا  سليمان  محمد  السطل حرس وطني 583213 13

 1956/09/13 56الرهوة  85كتيبة / الظاهريه أحمد  محمد  أبو حمدان حرس وطني 583235 14

 1956/09/13 56الرهوة  85كتيبة / الظاهريه سليمان  محمود  عبدالدايم حرس وطني 583237 15

 1956/09/13 56حوسان  85كتيبة / بيت لحم عودة  سويلم  العبيدية حرس وطني 605428 16

 1956/09/13 56حوسان  85كتيبة / بيت لحم سليمان  سالم  سويلم  العبيدية حرس وطني 605429 17

 1956/09/14 56غرندل  85كتيبة / نابلس أحمد  أمين  قواس  نزال حرس وطني 507935 18

 1956/09/14 56غرندل  85كتيبة / نابلس أمين  محمد  سليمان  نزال حرس وطني 530098 19

 1956/09/14 56حوسان  85كتيبة / نابلس ابراهيم  قاسم  صالح  داود حرس وطني 561517 20

 1956/09/14 56غرندل  85كتيبة / نابلس حسين  أمين  قواس  نزال حرس وطني 565813 21

 1956/09/25 معسكر وحدته أثر اإلعتداء اإلسرائيلي سالح الجو الملكي عمان عبدهللا  بهاءالدين  عبدهللا  الشيشاني نقيب 556 22

 1956/09/25 56حوسان  85كتيبة / الخليل محمد  إبراهيم  سليمان  الحروب حرس وطني 526328 23

 1956/09/25 56حوسان  85تيبة /ك الخليل محمد  علي  محمود  ناصر حرس وطني 533865 24

 1956/09/26 56حوسان  مدرسة الميكانيك الزرقاء عبدهللا  مصطفى  محمد  الترك مالزم اول 648 25

 1956/09/26 فلسطين 6كتيبة الملك غازي / مأدبا فائق  عودة  حدادين مرشح 1622 26

 1956/09/26 الضفه الغربيه 5تيبة/ك اربد عبد الكريم  عوفان  مبارك  المكاحلة جندي اول 17606 27

 1956/09/26 56حوسان  85كتيبة / الخليل أحمد  سعيد  العزة جندي 24963 28

 1956/09/26 الضفه الغربيه 2الكتيبة / الخليل حمد  سليمان  محمد  القيسية جندي 30598 29

 1956/09/26 56 حوسان الحرس الوطني العراق تالل  سريهيد  نايف  الزقاريط جندي 36148 30

 1956/09/26 56حوسان  85كتيبة / نابلس أحمد  محمد  حسين  نزال حرس وطني 503008 31

 1956/09/26 56حوسان  85كتيبة / الخليل عبد الرحمن  خليل  الجبعة حرس وطني 514969 32

 1956/09/26 56حوسان  حرس وطني 53كتيبة / الخليل باسيل  بشارة  سالم  عيسى حرس وطني 520456 33

 1956/09/26 56حوسان  85كتيبة / بيت لحم موسى  محمد  عيسى  كنعان حرس وطني 523056 34
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 1956/09/26 56حوسان  85كتيبة / القدس حسن  أحمد  إبراهيم  ابو كف حرس وطني 523157 35

 1956/09/26 56حوسان  85كتيبة / بيت لحم عودة  سالم  عودة  أبو سرحان حرس وطني 523900 36

 1956/09/26 56حوسان  85كتيبة / بيت لحم عوض  أحمد  سالمة حرس وطني 526307 37

 1956/09/26 56حوسان  85كتيبة / بيت لحم حمدان  عودة  حمدان  ابو سرحان حرس وطني 528497 38

 1956/09/26 56حوسان  85كتيبة / الخليل عبد الرسول  عبد هللا  الحوامدة حرس وطني 528533 39

 1956/09/26 56حوسان  85كتيبة / نابلس عبد الفتاح  عبد المحسن  العزة حرس وطني 532563 40

 1956/09/26 56حوسان  85كتيبة / بيت لحم خليل  علي  خميس  الحساسنة حرس وطني 532585 41

 1956/09/26 56حوسان  85كتيبة / الظاهريه أحمد  محمود  الشبلي  سمامرة حرس وطني 536774 42

 1956/09/26 الضفه الغربيه حرس وطني 70كتيبة / الخليل فضل  عبد السميع  عبد  عيده حرس وطني 539443 43

 1956/09/26 56حوسان  85كتيبة / بيت لحم علي  أحمد  إبراهيم  الروابدة حرس وطني 562279 44

 1956/09/26 56حوسان  85كتيبة / بيت لحم أحمد  مسعود  العصا حرس وطني 562290 45

 1956/09/26 56حوسان  85كتيبة / بيت لحم رجا  محمد  أسعد  الربابعة حرس وطني 562485 46

 1956/09/26 56حوسان  85كتيبة / بيت لحم عليان  حسين  علي  الحمامرة حرس وطني 567793 47

 1956/09/26 56حوسان  85كتيبة / القدس محمد  حامد  عبدهللا  الطرشان حرس وطني 573458 48

 1956/09/26 56حوسان  85كتيبة / نابلس عبد الفتاح  محمد  نمر  نزال حرس وطني 573899 49

 1956/09/26 56حوسان  حرس وطني 70ك  / الخليل كمال  جبريل  النتشـــــة حرس وطني 583335 50

 1956/09/26 56حوسان  85كتيبة / الخليل ابراهيم  محمد  موسى  الجمعة حرس وطني 588107 51

 1956/09/26 56حوسان  85كتيبة / نابلس فهمي  عوض  عامر  نزال حرس وطني 589151 52

 1956/09/26 56حوسان  85كتيبة / نابلس عبد الفتاح  نمر  الشنطي حرس وطني 589155 53

 1956/09/26 56حوسان  85كتيبة / بيت لحم محمود  عودة هللا  سالمة حرس وطني 591337 54

 1956/09/26 56حوسان  85كتيبة / نابلس عيسى  موسى  عيسى  زايد حرس وطني 591511 55

 1956/09/26 56حوسان  85كتيبة / الخليل عبد الرحمن  جودة  عبد الرحمن حرس وطني 605425 56

 1956/09/26 56حوسان  85كتيبة / الخليل موسى  حسني  كاتية حرس وطني 605427 57

 1956/09/29 56حوسان  6الكتيبة / البلقاء توفيق  بيجان خالد  تلميذ عسكري  554 58

 1956/09/29 الضفه الغربيه الحرس الوطني الزرقاء محمد  عطاهللا  محمود  الكراد وكيل 1819 59

 1956/09/29 الضفه الغربيه الحرس الوطني عجلون  محمد  حسن  علي  ابوسيف جندي 12736 60

 1956/09/29 الضفه الغربيه الحرس الوطني معان يمان  الحمادينابراهيم  خليل  سل رقيب 13401 61

 1956/09/29 الضفه الغربيه الحرس الوطني عجلون  سليم  عبدهللا  مصطفى  المومني جندي 25087 62

 1956/09/29 56حوسان  الحرس الوطني اربد مصطفى  مفلح  عطية  القرعان جندي 38981 63

 1956/10/10 الضفه الغربيه 9كتيبة المدفعية / اربد عيسى  خصاونة  أحمد  محمد مالزم اول 1074 64

 1956/10/10 الضفه الغربيه 3كتيبة المدفعية / العقبه غازي  مذكور  حميد  الكباريتي مالزم اول 1231 65

 1956/10/10 فلسطين مركز تدريب قلقيلية القدس علي  محمد  حسن  جبر مرشح 2628 66

 1956/10/11 فلسطين 103كتيبة / نابلس محمد  عبدالقادر  حمدان  حجة يحرس وطن 526762 67

 1956/10/11 فلسطين 103كتيبة / نابلس محمود  محمد  عبدالرحمن  أحمد حرس وطني 535087 68

 1956/10/11 فلسطين 103كتيبة / نابلس مسعود  عودة  طه حرس وطني 535105 69

 1956/10/11 فلسطين 103كتيبة / نابلس ن  أحمدمحمد  محمد  حمدا حرس وطني 535107 70

 1956/10/11 فلسطين 103كتيبة / نابلس فارس  أحمد  محمود  اشتيوي  حرس وطني 535115 71

 1956/10/11 الضفه الغربيه 103كتيبة / نابلس علي  يوسف  أحمد حرس وطني 541421 72

 1956/10/11 لسطينف 103كتيبة / نابلس محمد  جبر  أحمد حرس وطني 567501 73

 1956/10/11 الضفه الغربيه 103كتيبة / جنين قاسم  سليم  محمود حرس وطني 577376 74

 1956/10/11 فلسطين حرس وطني 103ك/ نابلس وجيه  يوسف  حمدان حرس وطني 583755 75

 1956/10/11 الضفه الغربيه 103كتيبة / نابلس أحمد  علي  محمود حرس وطني 588722 76

 1956/10/11 الضفه الغربيه 103كتيبة / نابلس أحمد  عبدهللا  عبدالقادر حرس وطني 588727 77

 1956/10/11 فلسطين 103كتيبة / نابلس محمود  إبراهيم  عبدهللا  عيد حرس وطني 589632 78

 1956/10/11 الضفه الغربيه 103كتيبة / نابلس عبد الكريم  محمد  منصور حرس وطني 590115 79
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 1956/10/11 الضفه الغربيه 103كتيبة / نابلس حمدان  قاسم  محمود حرس وطني 593266 80

 1956/10/11 فلسطين 103كتيبة / نابلس محمد  فتوح  عودة حرس وطني 593271 81

 1956/10/11 الضفه الغربيه 103كتيبة / نابلس إبراهيم  عبدالكريم  غانم حرس وطني 593344 82

 1956/10/11 فلسطين 103كتيبة / نابلس محمد  الحاج  حسن  عثمان حرس وطني 593931 83

 1956/10/11 فلسطين 103كتيبة / نابلس محمود  إبراهيم  عبدهللا  برهم حرس وطني 593962 84

 1956/10/11 الضفه الغربيه 103كتيبة / نابلس إسماعيل  يوسف  العموري  حرس وطني 594024 85

 1956/10/11 فلسطين 103كتيبة / نابلس يوسف  سرحانخليل   حرس وطني 596283 86

 1956/10/11 الضفه الغربيه 103كتيبة / نابلس عبد الرحيم  سعيد  المصري  حرس وطني 596301 87

 1956/10/11 الضفه الغربيه 103كتيبة / نابلس أحمد  ذيب  شوبكي حرس وطني 596305 88

 1956/10/11 الضفه الغربيه 103كتيبة / رام هللا حسني  يونس  نادي حرس وطني 596330 89

 1956/10/11 الضفه الغربيه 103كتيبة / نابلس عباس  حسين  سليمان حرس وطني 596339 90

 1956/10/11 فلسطين 103كتيبة / نابلس محمد  موسى  حسن  فلسين حرس وطني 604788 91

 1956/10/12 الضفه الغربيه 9يبة /الكت عجلون  عبد القادر  علي  مصلح  الزغول جندي اول 9694 92

 1956/10/12 قلقيليا منطقة نابلس العسكرية اربد سرور  حامد  محمد  الخطيب عريف 11786 93

 1956/10/12 قلقيليا 6الكتيبة / اربد حسين  يوسف  سلمان  ابو صالح رقيب 20690 94

 1956/10/12 الضفه الغربيه 9الكتيبة / الحجاز  حامد  محمد  حمد  المهدي جندي اول 22953 95

 1956/10/12 قلقيليا 9الكتيبة / اربد يوسف  عوض  محمد  الطواها جندي 23052 96

 1956/10/12 قلقيليا منطقة نابلس العسكرية اربد صالح  سليم  علي  الخطاطبه جندي 25607 97

 1956/10/12 فلسطين 9الكتيبة / الخليل محمد  فالح  حسن  بني عمر عريف 29153 98

 1956/10/12 الضفه الغربيه 9الكتيبة / المفرق  عليان  خلف  وارد  العظامات جندي 37364 99

 1956/10/12 الضفه الغربيه 9الكتيبة / عمان أنطون  جريس  سالم  النعيمات جندي 37973 100

 1956/10/12 الضفه الغربيه 9الكتيبة / شمر  سعد  مراد  شاهين  الصايح جندي 59631 101

 1956/10/20 الضفه الغربيه فئة الهندسة نابلس عبد اللطيف  محمد  عبد الرحمن عريف 22070 102

 1956/10/22 فلسطين 10ك المشاة / جنين خليل  صالح  عبدهللا  علوان جندي 61631 103

 1956/10/26 56الرهوة  وحدة استطالع الصحراء الطفيلة سالمة  عوض  سليمان  الرواجفة جندي 41869 104

 1956/11/02 انفجار لغم معسكر التدريب الحرس الوطني الكرك ابراهيم  محمد  عبيد  الطراونة عريف 31360 105

 1956/11/09 الضفه الغربيه 101الحرس الوطني/ معان فنخور  سليمان  سالم  الجعايدة مالزم اول 775 106
 

 م1957شهداء الجيش العربي سنة 
 تاريخ االستشهاد مكان االستشهاد الوحدة البلدة االصلية اسم الشهيد تبةالر  الرقم العسكري  ت
 1957/01/01 تركيا سالح الجو الملكي عمان زياد  محمد  حمزة  الصمادي نقيب 541 1

 1957/05/22 تركيا سالح الجو الملكي البلقاء إحسان  عبد  عيد  قاقش نقيب 750 2
 1957/07/14 العراق سالح الجو الملكي مأدبا الحةسليم  جريس  عبدهللا  صو  نقيب 926 3

 1957/12/01 الضفه الغربيه 3لواء الملك طالل / عمان عباس  مصطفى  ظاظا  الكردي مالزم 2133 4
 

 م1958شهداء الجيش العربي سنة 
 تاريخ االستشهاد مكان االستشهاد الوحدة البلدة االصلية اسم الشهيد الرتبة الرقم العسكري  ت
 1958/02/06 معسكر وحدته أثر اإلعتداء اإلسرائيلي 3الكتيبة / جنين أحمد  محمد  سعيد  الخطيب مرشح 2784 1

 1958/02/06 معسكر وحدتة الحرس الملكي المفرق  طحيطيح  مصلح  عنيزان جندي اول 33654 2

 1958/05/22 الضفه الغربيه خفر السواحل مأدبا يوسف  حسين  ناعور  المناعسة جندي 60594 3

 1958/09/25 بريطانيا سالح الجو الملكي عمان فاروق  نديم  رجب  دار رجب مالزم 2290 4
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 م1959شهداء الجيش العربي سنة 
 تاريخ االستشهاد مكان االستشهاد الوحدة البلدة االصلية اسم الشهيد الرتبة الرقم العسكري  ت
 1959/01/01 معسكر وحدتة جو الملكيسالح ال عمان علي  أحمد  رمضان  شقم رائد 744 1

 1959/10/07 معسكر وحدتة سالح الجو الملكي عمان مروان  جميل  سالم  زكريا مالزم 2402 2
 

 م1960شهداء الجيش العربي سنة 
 تاريخ االستشهاد مكان االستشهاد الوحدة البلدة االصلية اسم الشهيد الرتبة الرقم العسكري  ت
 1960/02/03 عمان سالح الجو الملكي الباكستان د  حسن  شاةسيد  محم نقيب 3308 1

 1960/08/29 رئاسة الوزراء ديوان القيادة العامة عمان ممدوح  سعيد  اسحاقات رائد 262 2

 1960/09/10 الكرك سالح الجو الملكي عمان علي  سليم  علي  العمري  مالزم 3139 3
 

 م1962شهداء الجيش العربي سنة 
 تاريخ االستشهاد مكان االستشهاد الوحدة البلدة االصلية اسم الشهيد الرتبة عسكري الرقم ال ت
 1962/01/08 حوادث مختلفه سالح الجو الملكي البلقاء إبراهيم  عايد  غطاس  النبر مالزم 2908 1

 

 م1964شهداء الجيش العربي سنة 
 تاريخ االستشهاد ان االستشهادمك الوحدة البلدة االصلية اسم الشهيد الرتبة الرقم العسكري  ت
 1964/07/28 المفرق  سالح الجو الملكي البلقاء عامر  أحمد  بكر  ظاظا مالزم اول 3127 1

 

 م1965شهداء الجيش العربي سنة 
 تاريخ االستشهاد مكان االستشهاد الوحدة البلدة االصلية اسم الشهيد الرتبة الرقم العسكري  ت
 1965/08/15 المفرق  سالح الجو الملكي البلقاء دهللا  داوود  محمد  العباديأحمد  عب مالزم اول 4256 1

 1965/08/15 معسكر وحدتة سالح الجو الملكي اربد جريس  يعقوب  سعد  عميش مالزم 4751 2

 1965/09/05 يليمعسكر وحدته أثر اإلعتداء اإلسرائ كتيبة عمر بن العاص المفرق  مفضي  سويلم  حرفوش  الحباب جندي اول 73790 3
 

 م1966شهداء الجيش العربي سنة 
 تاريخ االستشهاد مكان االستشهاد الوحدة البلدة االصلية اسم الشهيد الرتبة الرقم العسكري  ت
 1966/11/09 الضفه الغربيه 3م ت ك الدبابات / نابلس فيصل  فائق  صادق جندي 57296 1

 1966/11/13 الضفه الغربيه كتيبة عبدهللا ين رواحة معان بةمحمد  ضيف هللا  سليمان  الهباه رائد 2090 2

 1966/11/13 فلسطين سالح الجو الملكي عمان موفق  بدر  سلطي  سويلم مالزم اول 4257 3

 1966/11/13 الضفه الغربيه كتيبة زيد بن حارثة البلقاء حمدان  عبدالرحمن  كرم  الخليفات جندي 66680 4

 1966/11/13 الضفه الغربيه كتيبة عبدهللا ين رواحة جرش ليان  سليمان  العموشسالم  ع جندي 67544 5

 1966/11/13 الضفه الغربيه كتيبة عبدهللا ين رواحة مأدبا راجي  مقبول  سالم  الشموط جندي 82275 6

 1966/11/13 الضفه الغربيه كتيبة صالح الدين االيوبي الكرك أحمد  سعيد  موسى  العثامين جندي 90099 7
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 1966/11/13 الضفه الغربيه كتيبة زيد بن حارثة الخليل عبد القادر  عبد الجواد  عودة  الحروب جندي 95890 8

 1966/11/13 فلسطين كتيبة عبدهللا ين رواحة جرش مفلح  محمد  سليمان  الحناتلة جندي 97511 9

 1966/11/13 الضفه الغربيه ليات المركزيةسرية النق رام هللا إبراهيم  حسن  يوسف  مصلح جندي 97971 10

 1966/11/13 الضفه الغربيه كتيبة عبدهللا ين رواحة عجلون  يونس  حسين  مسلم  العريقات جندي 98567 11

 1966/11/13 الضفه الغربيه كتيبة زيد بن حارثة رام هللا عبد القادر  شاكر  محمد  صدقة جندي 100083 12

 1966/11/13 الضفه الغربيه كتيبة عبدهللا ين رواحة الطفيلة   علي  متروك  العوداتعطا  هللا جندي 101779 13

 1966/11/13 الضفه الغربيه كتيبة عبدهللا ين رواحة الخليل أحمد  عبدالكريم  محمد  السويطي جندي 104220 14

 1966/11/13 الضفه الغربيه ين رواحةكتيبة عبدهللا  بئر السبع عبد الرحيم  عبد هللا  مسلم  محفوظ جندي 105070 15

 1966/11/13 فلسطين كتيبة عبدهللا ين رواحة نابلس محمد  أحمد  حمد  دار عودة جندي 107849 16
 

 م1967شهداء الجيش العربي سنة 
 تاريخ االستشهاد مكان االستشهاد الوحدة البلدة االصلية اسم الشهيد الرتبة الرقم العسكري  ت
 1967/01/01 معسكر وحدتة سالح الجو الملكي عجلون  س  محمد  علي  العجلونيفرا رائد 2409  1
الخطوط -انفجار لغم أثناء الحرب  الشرطة العسكرية نابلس عبدهللا  محمد  عبدهللا  دار عياد مالزم 4948  2

 األمامية
1967/05/21 

 1967/05/21 الضفه الغربيه 2كتيبة الدبابات / طولكرم رمزي  أدريس  ناصر  ابو الصيصان عريف 39687  3

 1967/05/21 معسكر وحدتة الشرطة العسكرية اربد عبدهللا  صالح  حمود  بني هاني رقيب 41808  4

 1967/05/21 الضفه الغربيه الشرطة العسكرية عجلون  محمد  محمود  علي  بني عطا عريف 62028  5

 1967/05/21 الضفه الغربيه ةالشرطة العسكري عجلون  محمد  حسين  علي  الزغول جندي 66613  6

 1967/05/21 الضفه الغربيه 7الفئة المتفرقة / الكرك أحمد  سليمان  ذيب  المعايطة جندي 93777  7

 1967/06/05 معسكر وحدته أثر اإلعتداء اإلسرائيلي 2كتيبة الدبابات / شمر  صالح  عبدهللا  الشويعر مقدم 976  8

 1967/06/05 الضفه الغربيه رئاسة االركان القائمة المؤقتة عمان ادسويلم  مران  حميدان  حم رائد 2281  9

 1967/06/05 فلسطين كتيبة زيد بن حارثة اربد إبراهيم  احمد  يوسف  العودات مالزم اول 4091  10

 1967/06/05 الضفه الغربيه 6كتيبة المدفعية / اربد محمد  محمود  موسى  محمد مالزم 4355  11

 1967/06/05 فلسطين 1كتيبة االمير عبدهللا / الكرك د  سليم  سالم  الطراونةمحم مالزم اول 4770  12

 1967/06/05 القدس 2كتيبة الحسين / الطفيلة مالك  عبدهللا  سالمة  العوران مالزم اول 4851  13

 1967/06/05 الضفه الغربيه 4كتيبة الدبابات / عمان حامد  علي  محمد  الدعجة مالزم اول 4873  14

 1967/06/05 فلسطين 2كتيبة الدبابات / مأدبا سليمان  عطية  سليم  الشخانبة مالزم اول 4892  15

 1967/06/05 القدس 2كتيبة الحسين / مأدبا هيكل  منصور  تركي  الزبن مالزم اول 4922  16

 1967/06/05 الضفه الغربيه 88مركز تدريب / الطفيلة عوض  صالح  سالمة  العجارمه وكيل 5018  17

 1967/06/05 الضفه الغربيه 9كتيبة المدفعية / اربد كمال  عبدهللا  يوسف  جرادات مالزم 5936  18

 1967/06/05 فلسطين الخدمات الطبية مأدبا نورس  جريس  سالمة  يعقوب نقيب 6009  19

 1967/06/05 معسكر وحدته أثر اإلعتداء اإلسرائيلي الخدمات الطبية حيفا مصطفى  سعيد  مصطفى  زكريا مالزم اول 6591  20

 1967/06/05 القدس 6كتيبة المدفعية / اربد يونس  احمد  عنبر  العمري  وكيل 6633  21

 1967/06/05 الضفه الغربيه كتيبة عبد الرحمن الغافقي اربد علي  صابر  محمد  الشلبيه عريف 65566  22

 1967/06/05 الضفه الغربيه 6س ن / رام هللا حسين  يوسف  عمر  الفقهاء عريف 66527  23

 1967/06/05 الضفه الغربيه 6كتيبة المدفعية / بئر السبع سعيد  أحمد  سعيد  ابو هالل رقيب 71438  24

 1967/06/05 الضفه الغربيه 1م م / اربد عبدهللا  محمد  صالح  الربابعة جندي 85131  25

 1967/06/05 ربيهالضفه الغ 12كتيبة الدبابات / عمان خلف  جميل  فياض  العبوس  الدعجة جندي 85962  26

 1967/06/05 الضفه الغربيه 7كتيبة المدفعية / عجلون  موسى  محمد  سليم  القضاة جندي 88905  27

 1967/06/05 الضفه الغربيه سالح الجو الملكي عمان عبد الكريم  بخيت  سالم  الخطاب جندي اول 89136  28

 1967/06/05 فلسطين اسامة بن زيد كتيبة رام هللا جميل  عبد إبراهيم  دار سليمان جندي 106730  29

 1967/06/05 القدس خ ط وحدات عسكرية نابلس غالب  عطية  عبدالرزاق  نزال جندي 109004  30

 1967/06/05 الضفه الغربيه 2كتيبة الحسين / نابلس محمد  مصلح  داوود  علي جندي 113166  31
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 1967/06/06 تل خالد 9محمد / كتيبة االمير معان مطلق  سودان  حمدان  السليمان نقيب 2437  32

 1967/06/06 معسكر وحدته أثر اإلعتداء اإلسرائيلي 6كتيبة الملك غازي / القدس محمد  علي  مسعود  عباس نقيب 2838  33

 1967/06/06 تل خالد 4كتيبة االمير حسن / عجلون  رضوان  سالم  سعد  الصمادي نقيب 2840  34

 1967/06/06 جنين 12كتيبة الدبابات / معان أبو هالل  عبداللطيف  علي  عبدالقادر نقيب 4019  35

 1967/06/06 معسكر وحدته أثر اإلعتداء اإلسرائيلي الخدمات الطبية طولكرم عبدالسالم  رشيد  عبدالسالم نقيب 4768  36

 1967/06/06 سرائيليمعسكر وحدته أثر اإلعتداء اإل 9كتيبة االمير محمد / بيت لحم شكري  عيسى  لحدو  عزيز مالزم اول 4769  37

 1967/06/06 فلسطين 1كتيبة االمير عبدهللا / معان سامي  إسماعيل  فهد  مقداد مالزم اول 4800  38

 1967/06/06 الضفه الغربيه 2كتيبة الحسين / القدس محمود  جميل  ناصر  حميد وكيل 5476  39

 1967/06/06 أثر اإلعتداء اإلسرائيلي معسكر وحدته الخدمات الطبية القدس صليبا  خليل  الترزي  نقيب 6119  40

 1967/06/06 القدس 2كتيبة الحسين / الناصرة يعقوب  باكير  حسن  الشركسي وكيل 6157  41

 1967/06/06 الضفه الغربيه كتيبة الحرس الملكي المفرق  نوري  زايد  محمد  السردية جندي اول 8216  42

 1967/06/06 الضفه الغربيه 14لملك محمد الخامس / كتيبة ا الحجاز صالح  صبري  سطام رقيب اول 9526  43

 1967/06/06 الضفه الغربيه 9كتيبة االمير محمد / اربد عايد  عبد هللا  رداد  الزعبية جندي 19703  44

 1967/06/06 الضفه الغربيه 10الكتيبة الهاشمية / اربد عقلة  قاسم  محمد  الدرابسه جندي 20705  45

 1967/06/06 الضفه الغربيه نقليات القيادة العامة اربد جدعان  زيد  العزام عبد الكريم  جندي 20994  46

 1967/06/06 الضفه الغربيه 5كتيبة الملك علي / بيت لحم عبدهللا  مصطفى  عايد  العبد رقيب اول 21141  47

 1967/06/06 فلسطين 10الكتيبة الهاشمية / جرش حمد  فالح  عبدالوالي  الغويريين جندي اول 21561  48

 1967/06/06 الضفه الغربيه 1كتيبة االمير عبدهللا / معان عبدهللا  عبيد  عيد  العمارين  الحويطات عريف 22553  49

 1967/06/06 الضفه الغربيه 10الكتيبة الهاشمية / اربد نعيم  فارس  احمد  العبيدات جندي 23232  50

 1967/06/06 الضفه الغربيه 9ير محمد /كتيبة االم اربد علي  سلومة  علي  السميرات جندي 24157  51

 1967/06/06 الضفه الغربيه 10الكتيبة الهاشمية / اربد محمود  قاسم  طالل  العبيدات جندي 24716  52

 1967/06/06 معسكر وحدته أثر اإلعتداء اإلسرائيلي 2كتيبة الحسين / المفرق  عايد  وريور  هشال  السرحان رقيب 24778  53

 1967/06/06 الضفه الغربيه 4كتيبة االمير حسن / عمان فليحان  شامخ  بني صخر  أرشيد رقيب 26298  54

 1967/06/06 الضفه الغربيه الخدمات الطبية جرش علي  سليمان  محمد  بني محمد رقيب 26963  55

 1967/06/06 الضفه الغربيه لواء طالل الخليل محمد  شحادة  أحمد  المخارزة عريف 29788  56

 1967/06/06 الضفه الغربيه 2كتيبة الحراسات / مأدبا ازع  فارس  ذياب  السكرانف جندي 30028  57

 1967/06/06 الضفه الغربيه 7ك الملك عبدهللا/ مأدبا خلف  فياض  خليفة  البدادوة رقيب 30071  58

 1967/06/06 القدس 2كتيبة الحسين / الكرك محمد  كريم  دخل هللا  الطراونة جندي 30785  59

 1967/06/06 الضفه الغربيه لواء طالل اربد محمد  حسن  موسى ديجن 31161  60

 1967/06/06 الضفه الغربيه 2كتيبة الحسين / بيت لحم إسماعيل  محمد  حسين  القضاة عريف 31867  61

 1967/06/06 الضفه الغربيه 6كتيبة الملك غازي / اربد عطية  عطاهللا  حماد  العواوده عريف 32362  62

 1967/06/06 الضفه الغربيه 6الكتيبة / المفرق  وض  ذياب  حرثان  الجبورع جندي 32984  63

 1967/06/06 الضفه الغربيه 1االسعاف / اربد محمد  شاكر  أحمد  العويدات عريف 33218  64

 1967/06/06 الضفه الغربيه 8كتيبة / البلقاء عبد  عيد  عقلة  الزعبي جندي 33615  65

 1967/06/06 القدس 2كتيبة الحسين / الخليل عبدهللا  ابو فارةأحمد  عبدالرزاق   عريف 33821  66

 1967/06/06 القدس 2كتيبة الحسين / مأدبا حميدان  غيث  حسين  المناعسة جندي اول 33897  67

 1967/06/06 الضفه الغربيه خفر السواحل رام هللا شحادة  محمود  عبدالقادر  ابو حية جندي اول 34085  68

 1967/06/06 الضفه الغربيه 4م ن د / عمان ادل  حامد  حسين  عبد الملكع رقيب اول 34482  69

 1967/06/06 الضفه الغربيه 4كتيبة االمير حسن / نابلس مصطفى  حسين  عثمان  الشنابلة جندي اول 34878  70

 1967/06/06 الضفه الغربيه 4كتيبة االمير حسن / عمان عواد  مشرف  البركات جندي 35222  71

 1967/06/06 القدس 2الكتيبة / اربد رحال  محمد  تليالن  السليميين يبرق 35690  72

 1967/06/06 الضفه الغربيه 4كتيبة الدبابات / عمان علي  حمدان  مبارك رقيب 35913  73

 1967/06/06 الضفه الغربيه 1كتيبة االلية / اربد علي  ظاهر  مطر  الحراحشه عريف 36259  74

 1967/06/06 الضفه الغربيه 1الكتيبة / اربد نصار  البخيت  الروابشة خلف  فياض  جندي اول 36300  75

 1967/06/06 القدس 2كتيبة الحسين / مأدبا جزاء  حمادة  ذيب  الهقيش عريف 36511  76
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 1967/06/06 القدس 2كتيبة الحسين / الحجاز  طعيمة  سليم  محسن  المنافعة جندي 36628  77

 1967/06/06 الضفه الغربيه 1سرية النقليات / بئر السبع ى  الحراوينحامد  نصار  يحي جندي اول 36638  78

 1967/06/06 القدس 2كتيبة الحسين / عمان خالد  تليالن  فليح  الحماد جندي 36889  79

 1967/06/06 القدس 2كتيبة الحسين / الخليل موسى  سالمة  سليمان  المزارعة جندي 36913  80

 1967/06/06 القدس 8كتيبة / اربد الشوحةعلي  محمد  مصطفى   عريف 36998  81

 1967/06/06 الضفه الغربيه 2كتيبة الحسين / معان فالح  محمد  دحالن  التوايهة  الحويطات جندي 37250  82

 1967/06/06 القدس كتيبة عبد الرحمن الغافقي نابلس عبدهللا  فارس  احمد  الداوود  أبو غلبة عريف 38087  83

 1967/06/06 الضفه الغربيه 2كتيبة الحسين / بئر السبع ان  سالمة  براك  الفراحين  العزازمهسليم جندي اول 38131  84

 1967/06/06 الضفه الغربيه 2االسعاف / نابلس حسن  محمد  عبد الرحمن  الجبارة رقيب اول 38294  85

 1967/06/06 قدسال 8كتيبة االمام علي / رام هللا محمد  عبدالمجيد  محمد  دار حسن رقيب اول 39240  86

 1967/06/06 الضفه الغربيه 2كتيبة الحراسات / نابلس علي  عبد هللا  سالم  اللعيبات جندي 39432  87

 1967/06/06 القدس 2كتيبة الحسين / الخليل شحادة  مصطفى  إسماعيل  الزيادي جندي اول 39439  88

 1967/06/06 الضفه الغربيه 4ر حسن /كتيبة االمي نابلس مصطفى  سليمان  محمود  البشارات جندي 39562  89

 1967/06/06 الضفه الغربيه 10الكتيبة الهاشمية / اربد أحمد  سليمان  موسى  الدلقموني جندي 39649  90

 1967/06/06 الضفه الغربيه 2كتيبة الحسين / عمان فاضل  نوران  ضبيعان  الجبور رقيب 39743  91

 1967/06/06 الضفه الغربيه 1كتيبة االمير عبدهللا / المفرق  دار علي حمدان  أرشيد  ساير  السرحان  جندي 40025  92

 1967/06/06 الضفه الغربيه لواء االميره عاليه اربد أحمد  رشيد  أحمد  المكاحلة رقيب اول 40648  93

 1967/06/06 الضفه الغربيه 8كتيبة االمام علي / عمان عقلة  هالل  محمد  الدعجة جندي اول 40938  94

 1967/06/06 الضفه الغربيه 2كتيبة الحسين / الخليل محمود  أحمد  رويض  الدويليب  الصقر جندي 41078  95

 1967/06/06 الضفه الغربيه 9كتيبة االمير محمد / اربد عبد الرزاق  علي  حسين  الربيع جندي 41134  96

 1967/06/06 ه الغربيهالضف 2كتيبة المدفعية / المفرق  صياح  فياض  عواد  الفقراء رقيب اول 41904  97

 1967/06/06 القدس 2كتيبة الحسين / المفرق  سمارة  منيزل  خميس  المهلهل جندي 42577  98

 1967/06/06 الضفه الغربيه 10الكتيبة الهاشمية / البلقاء كريم  عبدهللا  سليمان  الديات جندي 42628  99

 1967/06/06 الضفه الغربيه 1مير عبدهللا /كتيبة اال البلقاء سليمان  عايد  حسين  الديات جندي 42630  100

 1967/06/06 الضفه الغربيه 2كتيبة الحسين / بئر السبع سليمان  سالم  سلمان  محمدين جندي 42691  101

 1967/06/06 الضفه الغربيه كتيبة طارق بن زياد مأدبا ياسين  بطمان  مقبل  الشوابكة رقيب 50335  102

 1967/06/06 الضفه الغربيه 12الفرقة االلية / معان الحويطات سويلم  هويمل  نصار  جندي 51143  103

 1967/06/06 الضفه الغربيه 4كتيبة االمير حسن / الكرك محمود  حامد  مطلق  المعايطة عريف 51368  104

 1967/06/06 الضفه الغربيه 10الكتيبة الهاشمية / معان عايد  خلف  هليل  أبو هاللة جندي اول 52220  105

 1967/06/06 الضفه الغربيه 4كتيبة االمير حسن / عمان ضبعان  سلمان  سليمان  الزريقات برقي 52350  106

 1967/06/06 الضفه الغربيه 1الكتيبة / الكرك توما  سالمة  خليل  حجازين جندي 52515  107

 1967/06/06 الضفه الغربيه 9الكتيبة / مأدبا سليمان  مناور  سالم  القعايدة جندي 52562  108

 1967/06/06 الضفه الغربيه 9الكتيبة / مأدبا عبد القادر  مصطفى  محمد  المرعب عريف 52728  109

 1967/06/06 الضفه الغربيه 1كتيبة المدرعات / نابلس لؤي  فهمي  محمد  البكري  جندي 53926  110

 1967/06/06 القدس 2كتيبة الحسين / مأدبا عبد الكريم  مظهور  كريم  بني صخر جندي 54066  111

 1967/06/06 الضفه الغربيه 12كتيبة الدبابات / عمان سليمان  سالمة  فالح  الحنيطي رقيب 54105  112

 1967/06/06 الضفه الغربيه 2كتيبة الحراسات / الطفيلة خيرهللا  عايش  مصطفى  الشتيان جندي 54614  113

 1967/06/06 القدس لواء طالل اربد أحمد  علي  عبدالرحمن  الخزاعلة جندي 55048  114

 1967/06/06 الضفه الغربيه 10الكتيبة الهاشمية / اربد ابراهيم  يوسف  خلف  الغرايبة جندي اول 55291  115

 1967/06/06 الضفه الغربيه كتيبة جعفر بن ابي طالب اربد محمد  رضا  أحمد  محمد  بني علي عريف 55385  116

 1967/06/06 القدس 2سين /كتيبة الح اربد حسين  محمد  علي  إبراهيم  الطوالبة جندي 55396  117

 1967/06/06 القدس غير معروف اربد عامر  حسين  عودة  الغزاوية جندي 55410  118

 1967/06/06 الضفه الغربيه 8كتيبة االمام علي / اربد محمد  طاهر  ياسين  الدالبكة جندي اول 56555  119

 1967/06/06 القدس 4الكتيبة / اربد ابراهيم  محمد  حمد  بني علي جندي 56575  120

 1967/06/06 الضفه الغربيه 8كتيبة االمام علي / عمان عيسى  محمد  شتيوي  الزيود جندي 56740  121
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 1967/06/06 الضفه الغربيه لجنة الهدنة االردنية عجلون  عبد الرحمن  سليمان  محمد  بني فواز جندي 56772  122

 1967/06/06 القدس 4سن /كتيبة االمير ح اربد يوسف  احمد  علي  الهنداوي  رقيب 56885  123

 1967/06/06 الضفه الغربيه كتيبة زيد بن حارثة معان عواد  سليمان  عودة  الحساسين  النجادات جندي 57648  124

 1967/06/06 الضفه الغربيه 10كتيبة / مأدبا حمادة  مصطفى  محمد  ابو حشيش جندي اول 57683  125

 1967/06/06 الضفه الغربيه المنطقة الشمالية م هللارا اسعد  حافظ  يوسف  الشهوان جندي اول 57817  126

 1967/06/06 الضفه الغربيه 1الكتيبة / معان محمد  عفنان  مقبل  السعديين جندي 58118  127

 1967/06/06 الضفه الغربيه كتيبة الهندسة رام هللا عيسى  موسى  خليل  العابوري  جندي 58196  128

 1967/06/06 الضفه الغربيه 2الكتيبة / المفرق  دسالم  علي  خزيم  بني خال جندي 58200  129

 1967/06/06 القدس 2كتيبة الحسين / معان هويمل  سالمة  سالم  الرشود  الحويطات جندي 58254  130

 1967/06/06 الضفه الغربيه 14كتيبة / بئر السبع موسى  سليمان  سلمان  الصبحيين جندي 58272  131

 1967/06/06 القدس 2كتيبة الحسين / بئر السبع العزازمةسلمان  سالمة  سليمان   جندي 58273  132

 1967/06/06 الضفه الغربيه 2الكتيبة / مأدبا صالح  محمد  سالمة  الركيبات جندي اول 58809  133

 1967/06/06 الضفه الغربيه كتيبة طارق بن زياد البادية الشمالية عنيزان  عواد  غراف  المشاجه  ولد علي عريف 58864  134

 1967/06/06 الضفه الغربيه 2كتيبة الدبابات / المفرق  محمد  حمدان  جليل  الزيود عريف 59333  135

 1967/06/06 القدس 2كتيبة الحسين / مأدبا ضيف هللا  حمد  مشيوط  الكعابنة جندي 59531  136

 1967/06/06 الضفه الغربيه 4كتيبة الدبابات / نابلس فخري  إبراهيم  هندي  دار حمد رقيب 59583  137

 1967/06/06 الضفه الغربيه 2كتيبة الدبابات / مأدبا عبدهللا  احمد  سالم  الشهوان رقيب 59601  138

 1967/06/06 الضفه الغربيه 2كتيبة الدبابات / مأدبا موسى  منصور  فاضل  القبيالت جندي 59760  139

 1967/06/06 لضفه الغربيها كتيبة الالسلكي االولى اربد محمد  حسن  علي  العمري  بني موسى جندي 60696  140

 1967/06/06 القدس 2كتيبة الحسين / البلقاء أحمد  جميل  أحمد  العطيات رقيب 60874  141

 1967/06/06 الضفه الغربيه 8كتيبة المدفعية/ عجلون  موسى  أحمد  علي  الزغول عريف 61961  142

 1967/06/06 القدس 2كتيبة الحسين / الكرك إبراهيم  حسين  سليمان  العثامين جندي 61981  143

 1967/06/06 الضفه الغربيه ف م الدبابات نابلس صالح  أحمد  حسن  دار ياسين جندي 62084  144

 1967/06/06 الضفه الغربيه 2كتيبة الحسين / نابلس أحمد  إبراهيم  عبد هللا  دار عبيد جندي اول 62142  145

 1967/06/06 الضفه الغربيه 2الحسين /كتيبة  نابلس فريد  عبد اللطيف  يوسف  بني حسن جندي 62162  146

 1967/06/06 جنين 12كتيبة الدبابات / عجلون  خلف  هالل  سالمة  الربضي عريف 62589  147

 1967/06/06 جنين 12كتيبة الدبابات / المفرق  كامل  كريم  عقيل  بني خالد عريف 62590  148

 1967/06/06 جنين 12ة الدبابات /كتيب البادية الشمالية حسين  سعد  حسين  النميرات عريف 62594  149

 1967/06/06 القدس لواء طالل اربد محسن  محمود  عبدالرحمن  جرار جندي 63551  150

 1967/06/06 القدس كتيبة اسامة بن زيد البلقاء عليان  حسين  علي  الرحامنة جندي 64379  151

 1967/06/06 القدس حارثةكتيبة زيد بن  اربد حميد  عبدالرحمن  صالح  الطرابشة جندي اول 64659  152

 1967/06/06 الضفه الغربيه 14كتيبة / القدس محمود  إسماعيل  محمد  دارسعادة جندي 65112  153

 1967/06/06 الضفه الغربيه الخدمات الطبية القدس محسن  يوسف  احمد  دار بدران جندي اول 65206  154

 1967/06/06 لضفه الغربيها 14كتيبة / بيت لحم أحمد  محمد  حسين  القضاة رقيب 65281  155

 1967/06/06 الضفه الغربيه التموين والنقل الملكي رام هللا حسين  أحمد  علي  دار الشيخ جندي 65300  156

 1967/06/06 القدس 2كتيبة الحسين / رام هللا علي  عبد الكريم  شحاده  دار الشيخ رقيب 65338  157

 1967/06/06 الضفه الغربيه كتيبة طارق بن زياد الخليل يوسف  سالمه  علي  الحوامدة جندي 65456  158

 1967/06/06 الضفه الغربيه 3لواء الملك طالل / رام هللا عطا  محمد  عسكر  المعايطه جندي 65694  159

 1967/06/06 الضفه الغربيه 5مركز تدريب / نابلس عبد  عامر  حسين  بني منية جندي 66138  160

 1967/06/06 الضفه الغربيه 12الفرقة االلية / بلسنا علي  محمد  حسين  عمر جندي 66632  161

 1967/06/06 القدس 9الكتيبة / اربد سالم  مصطفى  محمد  الرفاعية جندي 67468  162

 1967/06/06 الضفه الغربيه 2الكتيبة / جرش عبد الكريم  محمد  سالم  العتوم عريف 67986  163

 1967/06/06 الضفه الغربيه 2كتيبة الحسين / بئر السبع أحمد  محمود  أحمد  ابو عكاز جندي 68028  164

 1967/06/06 القدس 2كتيبة الحسين / عمان محمد  سلمان  فياض  السواعير جندي اول 68035  165

 1967/06/06 الضفه الغربيه 7ك الملك عبدهللا/ رام هللا رزق  محمد  مصطفى  بيت اللو جندي 68626  166
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 1967/06/06 الضفه الغربيه هندسة الكهرباء مانع يحيى  نهار  سالمه  الدعجة جندي 68921  167

 1967/06/06 الضفه الغربيه 7كتيبة / البلقاء موسى  صالح  علي  الجزازية عريف 70118  168

 1967/06/06 الضفه الغربيه 2كتيبة الحسين / معان احمد  عوض  سالم  النجادات عريف 70179  169

 1967/06/06 الضفه الغربيه 2يبة الالسلكي/كت اربد علي  حمادة  علي  البطاينه عريف 70231  170

 1967/06/06 الضفه الغربيه 2الكتيبة / المفرق  أحمد  صالح  مصلح  الحراحشة جندي 70613  171

 1967/06/06 الضفه الغربيه 4االسعاف / جرش علي  أحمد  محيسن  الحراحشة جندي اول 70691  172

 1967/06/06 القدس 2تيبة الحسين /ك عجلون  علي  عبد هللا  مناور  العبيد جندي 70791  173

 1967/06/06 الضفه الغربيه 10كتيبة / معان مسعد  محمد  سليمان  النجادات جندي اول 70919  174

 1967/06/06 الضفه الغربيه 4الكتيبة / مأدبا إسماعيل  حسان  عودة  السعادنة جندي 70963  175

 1967/06/06 الضفه الغربيه 10كتيبة / عمان علي  محمد  سليمان  البوير جندي 71000  176

 1967/06/06 الضفه الغربيه 2الكتيبة / عمان حمدهللا  بخيت  مهاوش  العبوس جندي اول 71012  177

 1967/06/06 الضفه الغربيه 2كتيبة الحسين / طولكرم حسن  محمد  حامد  عودة جندي 71225  178

 1967/06/06 ضفه الغربيهال 2الكتيبة / عمان حسن  سليمان  محيسن  العالمات جندي 71390  179

 1967/06/06 الضفه الغربيه 5كتيبة الدبابات  / المفرق  مسهوج  هطبول  عارف  العون  جندي اول 72027  180

 1967/06/06 القدس 5كتيبة الدبابات  / مأدبا علي  محمد  شنابلة  المحارب جندي اول 72162  181

 1967/06/06 جنين 5دبابات  /كتيبة ال اربد عواد  مطلق  محمد  العواشره جندي 72263  182

 1967/06/06 الضفه الغربيه 2كتيبة الهندسة / الكرك يحيى  حسن  ابراهيم  المعايطة رقيب 72438  183

 1967/06/06 الضفه الغربيه 2الكتيبة / المفرق  معيلي  شاتي  عقلة  الطوافشة جندي 72825  184

 1967/06/06 الضفه الغربيه 2ن /كتيبة الحسي جرش عبد اللطيف  مسعود  الصمادي جندي 73357  185

 1967/06/06 الضفه الغربيه 2الكتيبة / معان سلمان  سعيد  سليمان  النجادات جندي 73606  186

 1967/06/06 الضفه الغربيه 2كتيبة الحسين / عجلون  ماجد  محمود  حسين  بني معمر جندي اول 73839  187

 1967/06/06 الضفه الغربيه 2تيبة /الك المفرق  محمد  عايد  عبيد  الخوالدة جندي 74156  188

 1967/06/06 الضفه الغربيه 7ك الملك عبدهللا/ عمان محمد  عواد  ساكت  الشبكات جندي 74456  189

 1967/06/06 الضفه الغربيه 10كتيبة المدفعية / الخليل عبد الحميد  محمد  عيسى  العراجنة جندي 74495  190

 1967/06/06 القدس لجنة الهدنة االردنية اربد كمحمد  حسين  صالح  أبو الكش عريف 74859  191

 1967/06/06 الضفه الغربيه سرية نقليات القيادة عمان إبراهيم  راضي  مفضي  الشيكات عريف 74993  192

 1967/06/06 الضفه الغربيه 1كتيبة المدفعية / اربد فالح  علي  فالح  القضاة جندي 75483  193

 1967/06/06 الضفه الغربيه مستودعات المالبس والمهمات الخليل دان  الفروخعيسى  إسماعيل  حم جندي اول 75743  194

 1967/06/06 الضفه الغربيه 9كتيبة االمير محمد / المفرق  مفلح  سمر  خلف  الهديب  المساعيد جندي 76188  195

 1967/06/06 الضفه الغربيه 9الكتيبة / عمان خلف  سليم  دويخمان  الجبور جندي 76192  196

 1967/06/06 الضفه الغربيه 1كتيبة االمير عبدهللا / المفرق  حمدان  حمود  فهد  القطيش جندي اول 76213  197

 1967/06/06 الضفه الغربيه قيادة الفرقة الثانية المفرق  حسين  متروك  حسين  الطوافشة جندي 76424  198

 1967/06/06 الضفه الغربيه 2الكتيبة / نابلس محمد  سعيد  محمد  بني شمسة جندي 76920  199

 1967/06/06 الضفه الغربيه 2الكتيبة / مأدبا عبد الحافظ  عبد هللا  فريح  الحمايدة جندي اول 77406  200

 1967/06/06 الضفه الغربيه 1كتيبة االمير عبدهللا / اربد محمد  شماط  مسلم  السرحان جندي 79917  201

 1967/06/06 ضفه الغربيهال 9الكتيبة / جرش ناصر  مفلح  حسين  العموش جندي 79993  202

 1967/06/06 الضفه الغربيه 1كتيبة االلية / الطفيلة عطية  محمد  دنعان  المناعين جندي 81502  203

 1967/06/06 الضفه الغربيه 2الكتيبة / مأدبا سحمان  أرشيد  محمد  الزبن جندي 82425  204

 1967/06/06 ه الغربيهالضف هندسة الكهرباء حيفا محمود  محمد  أحمد  البطل جندي 82947  205

 1967/06/06 الضفه الغربيه 9م ت ك المدفعية / الكرك عبد الرزاق  دعمس  إسماعيل  المجالي جندي 82981  206

 1967/06/06 القدس 5كتيبة الدبابات  / رام هللا حسن  محمد  أحمد  بيرم جندي اول 83334  207

 1967/06/06 الضفه الغربيه 4الدبابات / كتيبة معان غالب  بخيت  صالح  الدرواشة جندي اول 83336  208

 1967/06/06 جنين 12كتيبة الدبابات / الزرقاء محمد  مرجي  سالم  علي  الرولة جندي اول 83360  209

 1967/06/06 الضفه الغربيه كتيبة عبدهللا ين رواحة الكرك محمود  أحمد  مفلح  المبيضين جندي 83847  210

 1967/06/06 الضفه الغربيه 6كتيبة المدفعية / عمان ن  خضيرعقلة  جميل  عليا جندي اول 84726  211
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 1967/06/06 الضفه الغربيه 25كتيبة / عجلون  سليم  حسن  سليم  المومني جندي اول 85007  212

 1967/06/06 الضفه الغربيه 25م ت كتيبة / رام هللا إبراهيم  محمد  محمود  سرور  خطاب جندي اول 85116  213

 1967/06/06 الضفه الغربيه 2الكتيبة / اربد محمود  عبد الرحيم  العقاقرةفايز   جندي 85307  214

 1967/06/06 الضفه الغربيه 1كتيبة االمير عبدهللا / عجلون  حسين  محمد  عوض  المومني جندي اول 85324  215

 1967/06/06 الضفه الغربيه 2كتيبة المدرعات/ المفرق  راشد  موسى  نمر  العظامات جندي اول 85341  216

 1967/06/06 الضفه الغربيه 9الكتيبة / اربد محمد  علي  أحمد  الدواغرة جندي 85385  217

 1967/06/06 الضفه الغربيه 1كتيبة المدفعية / جرش محمود  عقلة  سليمان  العتوم رقيب 85848  218

 1967/06/06 الضفه الغربيه كتيبة موسى بن نصير الزرقاء عطا  هللا  شبيب  غيث  بني حسن جندي 86318  219

 1967/06/06 الضفه الغربيه 2كتيبة الدبابات / عمان سالم  نزال  حيان  الجحاوشة جندي 86356  220

 1967/06/06 معسكر وحدته أثر اإلعتداء اإلسرائيلي 10كتيبة / اربد أحمد  سليمان  فالح  المعابرة رقيب 86546  221

 1967/06/06 الضفه الغربيه بن حارثة كتيبة زيد المفرق  خلف  أحمد  محمد  الشديفات جندي 86680  222

 1967/06/06 الضفه الغربيه 9الكتيبة / اربد محمود  محمد  عليان  العمري  جندي 86799  223

 1967/06/06 الضفه الغربيه 10كتيبة / مأدبا محمد  عودة  حامد  الزبن جندي 87316  224

 1967/06/06 الضفه الغربيه 10/الكتيبة الهاشمية  عمان ربيع  سالمه  فالح  الحردان جندي 87330  225

 1967/06/06 الضفه الغربيه 9كتيبة االمير محمد / المفرق  صياح  شنوان  هالل  العيسى جندي 87481  226

 1967/06/06 الضفه الغربيه 5كتيبة الدبابات  / الكرك زيد  عقلة  أحمد  الكساسبة جندي 87584  227

 1967/06/06 الضفه الغربيه 8كتيبة / الكرك شاهر  عثمان  فالح  الصرايرة جندي 87687  228

 1967/06/06 الضفه الغربيه 6سرية النقليات / البلقاء شاكر  عبدالجليل  محمد  الزيادات جندي 87715  229

 1967/06/06 الضفه الغربيه كتيبة الالسلكي االولى اربد ضيف هللا  صيتان  يوسف  الوقفي جندي 88071  230

 1967/06/06 الضفه الغربيه لواء طالل رام هللا يد  دار ناصرأحمد  عبدالرحيم  ع جندي 88567  231

 1967/06/06 الضفه الغربيه 1كتيبة االمير عبدهللا / اربد سميح  فرحان  حسين  الشوملي جندي 89073  232

 1967/06/06 الضفه الغربيه 4كتيبة الدبابات / عمان مفلح  يحيى  مناور  بني صخر جندي 89127  233

 1967/06/06 الضفه الغربيه 4كتيبة الدبابات / الطفيلة ة  محمد  الحوامدةسالم جندي 89831  234

 1967/06/06 الضفه الغربيه الكتيبة  االولى  االلية المفرق  أحمد  محمد  عودة  الشديفات جندي 89849  235

 1967/06/06 الضفه الغربيه الكتيبة  االولى  االلية المفرق  أحمد  غصاب  سمرين  المشاقبة جندي 89863  236

 1967/06/06 الضفه الغربيه 1الكتيبة / مأدبا ضيف هللا  رشيد  مليحان  بني صخر جندي 89867  237

 1967/06/06 الضفه الغربيه 24كتيبة الدبابات الرابعة / الطفيلة إبراهيم  حسن  مطلق  الزيدانية جندي 89956  238

عبد الرؤوف  محمود  عبد المحسن   جندي 90194  239
 العجارمة

 1967/06/06 القدس 2تيبة الحسين /ك مأدبا

 1967/06/06 الضفه الغربيه 10كتيبة / معان قاسم  عتيق  فريج  المراعية جندي 90271  240

 1967/06/06 القدس 2كتيبة الحسين / عجلون  علي  مقبل  سليمان  البالونه جندي 90443  241

 1967/06/06 الغربيه الضفه 9كتيبة االمير محمد / معان عوض  فريح  المراعية جندي 90450  242

 1967/06/06 القدس 2كتيبة الحسين / عمان حسني  نهار  سليمان  الهبارنة عريف 90535  243

 1967/06/06 الضفه الغربيه 4كتيبة االمير حسن / الكرك جميل  محمود  أحمد  المواجدة جندي 90538  244

 1967/06/06 الضفه الغربيه كتيبة اسامة بن زيد عجلون  فوزان  مفضي  يوسف  الزغول جندي 90582  245

 1967/06/06 الضفه الغربيه 8كتيبة / عمان عايد  فرحان  حلو  الخضير  بني صخر جندي 90836  246

 1967/06/06 الضفه الغربيه 2الكتيبة / مأدبا الفي  عايد  ضبعان  الشموط جندي 90906  247

 1967/06/06 القدس 2كتيبة الحسين / الكرك عطيوي  منصور  محمد  الرواشده جندي 90938  248

 1967/06/06 القدس خدمات طبية ووحدات عسكرية الكرك نواف  حسن  عبدالمهدي  الرواشدة جندي 91169  249

 1967/06/06 الضفه الغربيه ف م الدبابات الكرك يحيى  سليمان  حسين  الكساسبه جندي 91247  250

 1967/06/06 ه الغربيهالضف 14كتيبة / مأدبا فالح  حمدان  سالمه  بني صخر جندي 91289  251

 1967/06/06 الضفه الغربيه كتيبة عبد الرحمن الغافقي معان سعود  عطية  سالمة  الحويطات جندي 91453  252

 1967/06/06 الضفه الغربيه 1كتيبة االمير عبدهللا / عمان عواد  سالم  مرشد  الدهام جندي 92217  253

 1967/06/06 الضفه الغربيه 1كتيبة االمير عبدهللا / رق المف عبدهللا  ناصر  كوكب  بني خالد جندي 92327  254

 1967/06/06 الضفه الغربيه 9كتيبة المدفعية / اربد علي  مصطفى  إبراهيم  القرعان جندي 92432  255

 1967/06/06 الضفه الغربيه 8كتيبة / اربد أحمد  محمد  ناصر  الخريسات جندي اول 92438  256
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 1967/06/06 الضفه الغربيه 9كتيبة المدفعية / اربد احمد  قسيممحمد  شفيق  شطيط   جندي 92471  257

 1967/06/06 الضفه الغربيه 9الكتيبة / اربد فواز  فايز  أحمد  الشرمان جندي 92495  258

 1967/06/06 الضفه الغربيه 7كتيبة المدفعية / اربد حسين  علي  طالب  الغنيمات جندي 92715  259

 1967/06/06 الضفه الغربيه هندسة الكهرباء بئر السبع قريظة محمد  سليم  سالم  جندي 92877  260

 1967/06/06 الضفه الغربيه كتيبة جعفر بن ابي طالب طولكرم محمود  عبدالعزيز  مصطفى  عبدالكريم جندي 92996  261

 1967/06/06 الضفه الغربيه 1كتيبة االمير عبدهللا / عجلون  راجي  سلمان  حسن  الزغول جندي 93303  262

 1967/06/06 الضفه الغربيه 2كتيبة الدبابات / جرش إبراهيم  رشيد  سليمان  الزيود جندي 93326  263

 1967/06/06 الضفه الغربيه 5كتيبة الدبابات  / نابلس طالب  محمد  عبد الهادي  الصفدي جندي 93336  264

 1967/06/06 بيهالضفه الغر  2كتيبة الحسين / أريحا سالمة  سليمان  محمد  النصيرات جندي 93805  265

 1967/06/06 الضفه الغربيه خدمات طبية ووحدات عسكرية رام هللا عبد الكريم  إبراهيم  محمود  حجازي  جندي 93816  266

 1967/06/06 الضفه الغربيه 2كتيبة الهندسة / اربد علي  محمد  منديل  بني ياسين جندي 93826  267

 1967/06/06 الضفه الغربيه 2س ن/ رق المف خالد  منيزل  سميران  المساعيد جندي 94107  268

 1967/06/06 الضفه الغربيه 2س ن/ الكرك عبد السالم  شراري  عبد النبي  البواليز جندي 94117  269

 1967/06/06 الضفه الغربيه 8كتيبة االمام علي / الخليل موسى  حسين  نصار  السالمين رقيب 95468  270

 1967/06/06 الضفه الغربيه 8كتيبة المدفعية/ اربد ايمةمصطفى  عبدالهادي  عقلة  الهز  جندي 95994  271

 1967/06/06 الضفه الغربيه 9الكتيبة / عجلون  محمود  أحمد  سليمان  بني فواز جندي 96366  272

 1967/06/06 الضفه الغربيه 5كتيبة الدبابات  / الزرقاء حسن  ذيب  غيث  الغوريين جندي 96616  273

 1967/06/06 الضفه الغربيه كتيبة عقبة بن نافع اربد مد  الصماديعقله  إسماعيل  اح جندي 96722  274

 1967/06/06 الضفه الغربيه 6الكتيبة / عجلون  عبدهللا  سالم  خلف  البالونة جندي 97092  275

 1967/06/06 حوادث االمن الداخلي 9كتيبة المدفعية / الضفة الغربية سليمان  موسى  إبراهيم  بني شميس جندي 98454  276

 1967/06/06 الضفه الغربيه 2كتيبة الحسين / نابلس محمود  محمد  بصاص  الدراغمة جندي 99109  277

 1967/06/06 الضفه الغربيه 1مستشفى الميدان / رام هللا إبراهيم  محمود  نمر  السايس جندي 99723  278

 1967/06/06 هالضفه الغربي كتيبة طارق بن زياد نابلس عبدهللا  احمد  قدوره  زيدان جندي 99828  279

 1967/06/06 فلسطين 12مركز تعزيز الفرقة / نابلس جودة  علي  محمود  جودة جندي 100033  280

 1967/06/06 الضفه الغربيه 2كتيبة الحراسات / رام هللا محمد  محمود  عبد  عاصي جندي 100206  281

 1967/06/06 الضفه الغربيه 10كتيبة / الخليل أحمد  محمد  علي  الزريقات جندي 100272  282

 1967/06/06 القدس 8كتيبة االمام علي / رام هللا يوسف  ذيب  حامد  بدحة جندي 100530  283

 1967/06/06 الضفه الغربيه 10كتيبة / نابلس فالح  إبراهيم  صالح  العويضات جندي 100836  284

 1967/06/06 لضفه الغربيها كتيبة عبد الرحمن الغافقي رام هللا أحمد  عبدالفتاح  جبر  الكحلة جندي 100914  285

 1967/06/06 الضفه الغربيه كتيبة اسامة بن زيد القدس عثمان  راغب  حسن  جمهور جندي 100943  286

 1967/06/06 الضفه الغربيه لواء طالل رام هللا محمد  حمدان  محمد  رباحي جندي 100946  287

 1967/06/06 الضفه الغربيه ده عامر ين الجراحكتيبة ابو عبي الكرك أحمد  محمد  بركات  النواصرة جندي 101141  288

 1967/06/06 الضفه الغربيه 12الفرقة االلية / اربد إبراهيم  محمد  يوسف  بني ياسين جندي 101386  289

 1967/06/06 الضفه الغربيه 6كتيبة الملك غازي / طبريا مصباح  نايف  موسى  المصاروة جندي 102564  290

 1967/06/06 القدس كتيبة اسامة بن زيد اربد موسى  بني عامرعلي  سليمان   جندي 102744  291

 1967/06/06 القدس 2الكتيبة / اربد علي  مفلح  عمر  الوردات جندي 102748  292

 1967/06/06 فلسطين كتيبة اسامة بن زيد نابلس جميل  طالل  احمد  حمدان جندي 102788  293

 1967/06/06 الضفه الغربيه 4بة /الكتي عمان علي  حسن  علي  المناصير جندي 103002  294

 1967/06/06 القدس 8كتيبة االمام علي / المفرق  صبحي  محمد  سليمان  الشرفات جندي 103032  295

 1967/06/06 الضفه الغربيه ق م الدبابات رام هللا فتحي  حسني  أحمد  االجراب جندي 103118  296

 1967/06/06 الضفه الغربيه جعفر بن ابي طالبكتيبة  الخليل مرشد  حسن  علي  الحوامدة جندي 103133  297

 1967/06/06 الضفه الغربيه 6كتيبة الملك غازي / رام هللا كامل  عبدالرحمن  حسين  خلف عريف 103259  298

 1967/06/06 الضفه الغربيه ف م الدبابات رام هللا حسن  محمد  خليل  الكحلة جندي 103374  299

 1967/06/06 فلسطين فئة مقاومة الطائرات القدس بوديةجالل  محمود  أحمد  أ جندي 103412  300

 1967/06/06 الضفه الغربيه ف م الدبابات رام هللا خضر  علي  مصطفى  دار الحاج جندي 103465  301
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 1967/06/06 الضفه الغربيه ف م الدبابات رام هللا عبدهللا  موسى  عبد هللا  نوفل عريف 103470  302

 1967/06/06 سهل الدبه كتيبة عقبة بن نافع الضفة الغربية حسين  سالمة تحسين  مصطفى  جندي 103661  303

 1967/06/06 الضفه الغربيه 2مشغل الفرقة / نابلس عبدالجبار  عثمان  عبد الجبار  صره جندي 103720  304

 1967/06/06 الضفه الغربيه 2الكتيبة / جنين هاشم  محمد  حمدان  القبهة جندي 103784  305

 1967/06/06 الضفه الغربيه 51مركز / رام هللا محمود  نمر  عبدالرحمن  أبو قطيش جندي 104117  306

 1967/06/06 الضفه الغربيه 4كتيبة االمير حسن / الطفيلة عبدالحميد  سليم  علي  الزيدانيين جندي 104424  307

 1967/06/06 ربيهالضفه الغ كتيبة زيد بن حارثة بئر السبع سليمان  سالم  حسن  ابو صعليك جندي 104476  308

 1967/06/06 الضفه الغربيه كتيبة جعفر بن ابي طالب مأدبا سليمان  موسى  سالم  المطيرين جندي 104493  309

 1967/06/06 الضفه الغربيه كتيبة اسامة بن زيد حيفا يوسف  عبدالرحمن  مصطفى  مينو جندي 104617  310

 1967/06/06 الضفه الغربيه 10كتيبة / اربد علي  احمد  عوض  الشبول جندي 105431  311

 1967/06/06 الضفه الغربيه 2كتيبة الحسين / جنين إبراهيم  خليل  علي  ابوسيفين جندي 106154  312

 1967/06/06 القدس 2كتيبة الحسين / اربد علي  سالمة  رضوان  بني راضي جندي 106166  313

 1967/06/06 قدسال لواء طالل اربد محمود  مصطفى  داوود  العبابنة جندي 106618  314

 1967/06/06 فلسطين كتيبة زيد بن حارثة رام هللا جميل  احمد  إبراهيم  الهبل جندي 106724  315

 1967/06/06 الضفه الغربيه كتيبة عبد الرحمن الغافقي بيت لحم سليمان  محمد  حسين  القضاة عريف 106762  316

 1967/06/06 الضفه الغربيه كتيبة زيد بن حارثة رام هللا إسماعيل  عبدالهادي  حسين  جادهللا جندي 106786  317

 1967/06/06 الضفه الغربيه 12الفرقة االلية / طولكرم غازي  أحمد  حسن  عرار جندي 106806  318

 1967/06/06 الضفه الغربيه كتيبة طارق بن زياد نابلس عقاب  سليمان  محمود  الفقهاء جندي 107082  319

 1967/06/06 الضفه الغربيه 6كتيبة الملك غازي / نابلس محمد  دار عبدالكريم محمود  عبدالكريم  جندي 107197  320

 1967/06/06 الضفه الغربيه 9الكتيبة / نابلس هاني  موسى  عبدهللا  الدراغمة جندي 107199  321

 1967/06/06 الضفه الغربيه 10كتيبة / اربد محمود  عقلة  محمود  الجبارين جندي 107205  322

 1967/06/06 الضفه الغربيه 8كتيبة االمام علي / عمان خلد  عواد  بخيت  الرواشدةم جندي 107503  323

 1967/06/06 القدس 8كتيبة / اربد محمود  عباس  محمد  مقدادي جندي 107574  324

 1967/06/06 القدس 2كتيبة الحسين / اربد محمود  مصطفى  قاسم  الشرمان جندي اول 107578  325

 1967/06/06 القدس 2كتيبة الحسين / الزرقاء مطر  الزيودعلي  حسين   جندي 107590  326

 1967/06/06 الضفه الغربيه 2الكتيبة / جرش سالم  عيد  ميسر  الخوالدة جندي 107651  327

 1967/06/06 القدس 8كتيبة / اربد وصفي  محمد  الفي  العبيدات جندي 107681  328

 1967/06/06 القدس 2لكتيبة /ا اربد محمود  عبدهللا  مفلح  بني راضي جندي 107692  329

 1967/06/06 الضفه الغربيه 8كتيبة / جرش أحمد  محمد  إبراهيم  البراذلة جندي 107699  330

 1967/06/06 القدس 4الكتيبة / اربد نجيب  محمود  سالم  الذيابات جندي 107740  331

 1967/06/06 القدس 2كتيبة الحسين / اربد يوسف  غالب  عبدهللا  الحمادنة جندي 107741  332

 1967/06/06 الضفه الغربيه 2كتيبة الحسين / جنين محمد  عثمان  عبدالقادر  عجاج جندي 107781  333

 1967/06/06 الضفه الغربيه 2الكتيبة / الخليل أحمد  عبدالقادر  حسين  قباجة جندي 108428  334

 1967/06/06 سهل الدبه يكتيبة عبد الرحمن الغافق عجلون  تيسير  محمد  يوسف  العنانزة جندي 108607  335

 1967/06/06 الضفه الغربيه 10كتيبة / الكرك محمد  عبدالعزيز  ارشود  الرواشدة جندي 108696  336

 1967/06/06 الضفه الغربيه كتيبة طارق بن زياد نابلس علي  عبد هللا  عودة  الشيخ جندي 108701  337

 1967/06/06 الضفه الغربيه 10ة /كتيب الطفيلة خالد  يوسف  سالمة  الخوالدة جندي 108708  338

 1967/06/06 الضفه الغربيه 12كتيبة الدبابات / رام هللا سهيل  زهدي  عبدهللا  المحدوبة جندي 109020  339

 1967/06/06 القدس 12كتيبة الدبابات / عجلون  عبد الكريم  سليمان  سعد  بني إسماعيل جندي 109156  340

 1967/06/06 الضفه الغربيه 12كتيبة الدبابات / الطفيلة وامدةصبحي  سالمة  عيد  الح جندي 109158  341

 1967/06/06 الضفه الغربيه 12كتيبة الدبابات / اربد مصطفى  محمد  مصطفى  عبابنة جندي 109580  342

 1967/06/06 جنين 12كتيبة الدبابات / المفرق  سليمان  عليوي  سالم  المشاقبة جندي 110019  343

 1967/06/06 الضفه الغربيه كتيبة طارق بن زياد مأدبا عواد  بخيت  الرواشدة عبدهللا  جندي 110553  344

 1967/06/06 الضفه الغربيه مستشفى الميدان عجلون  محمد  علي  أحمد  الدرابكة جندي 110693  345

 1967/06/06 القدس كتيبة اسامة بن زيد اربد محمد  أحمد  قاسم  الكساسبة جندي 110726  346
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 1967/06/06 الضفه الغربيه 5كتيبة الدبابات  / عمان اش  صياح  سليمان  الققهاءعي جندي 110755  347

 1967/06/06 الضفه الغربيه 1كتيبة االمير عبدهللا / المفرق  يحيى  علي  خلف  بني خالد جندي 110898  348

 1967/06/06 الضفه الغربيه كتيبة عقبة بن نافع المفرق  قاسم  محمد  طارق  السردية جندي 110932  349

 1967/06/06 الضفه الغربيه كتيبة عبدهللا ين رواحة الكرك متعب  عبدالفتاح  مسلم  الضالعين جندي 111086  350

 1967/06/06 الضفه الغربيه 9الكتيبة / الطفيلة محمود  سليمان  سالم  المرافي جندي 111153  351

 1967/06/06 فلسطين كتيبة اسامة بن زيد عمان جويعد  غاوي  محمد  بني صخر جندي 111277  352

 1967/06/06 الضفه الغربيه 2كتيبة الحسين / نابلس عارف  عبد الرؤوف  عارف  طرود جندي 113167  353

 1967/06/06 الضفه الغربيه 2كتيبة الحسين / طولكرم رياض  مصطفى  صالح  سفاريني جندي 113168  354

 1967/06/06 الضفه الغربيه ة عبد الرحمن الغافقيكتيب نابلس مسعود  سعادة  عبدالعزيز  دارسعادة جندي 113172  355

 1967/06/06 الضفه الغربيه كتيبة زيد بن حارثة نابلس مغنم  نجيب  غنيم جندي 113301  356

 1967/06/06 القدس كتيبة زيد بن حارثة القدس يعقوب  سعيد  عبدالرحمن  النواسمه جندي 113302  357

 1967/06/06 سهل الدبه 9الكتيبة / فة الغربيةالض بسام  أحمد  يوسف  نصار جندي 114465  358

 1967/06/06 الضفه الغربيه 6الكتيبة / نابلس محمود  عبدالجبار  محمود  غانم جندي 114466  359

 1967/06/06 الضفه الغربيه 6الكتيبة / معان محمد  سالمة  أبراهيم  المشاعلة جندي 114467  360

 1967/06/06 القدس طالل لواء اربد لطفي  سليم  حمدان جندي 114468  361

 1967/06/06 الضفه الغربيه 10كتيبة / بئر السبع صبري  أحمد  علي  خميس  الجراوين جندي 114469  362

 1967/06/06 الضفه الغربيه 3الكتيبة / جنين سامي  حسين  حسن  ابوزايد جندي 114470  363

 1967/06/06 الضفه الغربيه عكتيبة عقبة بن ناف القدس خميس  عيد  مصطفى  الصورة جندي 114471  364

 1967/06/06 الضفه الغربيه 2الكتيبة / جنين محمد  عبدهللا  حسين  قاسم جندي 114474  365

 1967/06/06 الضفه الغربيه 1الكتيبة / جنين محمد  عبدالرؤوف  جرار جندي 114476  366

 1967/06/06 الغربيهالضفه  كتيبة اسامة بن زيد الخليل محمد  فايز  أحمد  أبورجب جندي 114477  367

 1967/06/06 الضفه الغربيه كتيبة اسامة بن زيد القدس عيد  صالح  عبد هللا جندي 114478  368

 1967/06/06 الضفه الغربيه 10كتيبة / القدس عوني  خليل  الساحوري  جندي 114479  369

 1967/06/06 الضفه الغربيه كتيبة اسامة بن زيد نابلس عودة  محمد  عودة  سلطان جندي 114480  370

 1967/06/06 الضفه الغربيه 2كتيبة الحسين / البادية الشمالية محمد  عبدالعال  بيصح جندي 114482  371

 1967/06/06 الضفه الغربيه كتيبة الملك طالل عمان وليد  اسماعيل  ذيب جندي 114483  372

 1967/06/06 الضفه الغربيه 5كتيبة/ القدس نادر  كامل  نمر  صالح جندي 114486  373

 1967/06/06 الضفه الغربيه لواء طالل عمان حمدي  خضر  محمود  جرار جندي 114487  374

 1967/06/06 الضفه الغربيه لواء طالل يافا علي  محمد  محيسن جندي 114488  375

 1967/06/06 الضفه الغربيه لواء طالل جنين محمود  حسن  سعيــــد جندي 114489  376

 1967/06/06 الضفه الغربيه 10كتيبة / الخليل أحمدمحمد  نصرالدين   جندي 114490  377

 1967/06/06 الضفه الغربيه 2كتيبة الحراسات / مأدبا سالمة  فريج  أحمد جندي 114491  378

 1967/06/06 الضفه الغربيه 8كتيبة / نابلس أحمد  ابراهيم  خليل جندي 114492  379

 1967/06/06 الضفه الغربيه 2كتيبة الحسين / نجني وليد  عبداللطيف  محمد  سليم  المعاني جندي 114493  380

 1967/06/06 الضفه الغربيه كتيبة زيد بن حارثة الخليل محمد  عطاهللا  أحمد  جبور جندي 114494  381

 1967/06/06 الضفه الغربيه 2الكتيبة / الخليل حماد  احمد  حسين  السباعرة جندي 114495  382

 1967/06/06 الضفه الغربيه 10كتيبة / عمان الجوخي عبد اللطيف  محمد  مصطفى  جندي 114496  383

 1967/06/06 فلسطين كتيبة زيد بن حارثة نابلس حليم  أحمد  علي  معوض جندي 115132  384

 1967/06/06 الضفه الغربيه 2الكتيبة / نابلس يوسف  سليمان  احمد  الجعبي جندي 115287  385

 1967/06/06 سهل الدبه 9الكتيبة / الغربية الضفة تسير  كامل  سعيد  الترياقي جندي 115288  386

 1967/06/06 الضفه الغربيه كتيبة طارق بن زياد الخليل إسماعيل  محمد  عبدالحافظ  العراربة جندي 115289  387

 1967/06/06 الضفه الغربيه 10كتيبة / نابلس ارتضى  أحمد  علي  فارس جندي 115290  388

 1967/06/06 الضفه الغربيه 2كتيبة الحسين / نابلس وري محمد  شكري  نظمي  العام جندي 115291  389

 1967/06/06 فلسطين 9كتيبة االمير محمد / نابلس حماد  ناصر  أحمد  ناصر  دار سالم جندي 115292  390

 1967/06/06 الضفه الغربيه 10الكتيبة الهاشمية / نابلس وائل  فايز  صالح  عشة جندي 115293  391
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 1967/06/06 الضفه الغربيه 2كتيبة الحسين / نابلس محمد  عيادةفتحي  علي   جندي 115294  392

 1967/06/06 الضفه الغربيه 10الكتيبة الهاشمية / نابلس عبد محمد  سعيد  ثابت جندي 115295  393

 1967/06/06 الضفه الغربيه 2كتيبة الحسين / جنين عفيف  محمود  محمد  الحلوح جندي 115296  394

 1967/06/06 الضفه الغربيه 10الكتيبة الهاشمية / نابلس توفيق  عياد  زهير  محمد جندي 115377  395

 1967/06/06 الضفه الغربيه 9كتيبة االمير محمد / جنين يوسف  احمد  عبد زعلول جندي 115470  396

 1967/06/06 الضفه الغربيه كتيبة جعفر بن ابي طالب نابلس كامل  أحمد  سعادة  الصباح جندي 115783  397

 1967/06/06 الضفه الغربيه 10الكتيبة الهاشمية / نابلس محمد  زياد  جودة  استيتية جندي 116236  398

 1967/06/06 الضفه الغربيه 2كتيبة الحسين / نابلس علي  محمد  علي  شقير جندي 116237  399

 1967/06/06 الضفه الغربيه 2كتيبة الحسين / جنين حسن  يوسف  محمد  يوسف جندي 116238  400

 1967/06/06 سهل الدبه 10الكتيبة الهاشمية / الضفة الغربية بسام  جميل  أحمد  البغدادي جندي 116448  401

 1967/06/06 الضفه الغربيه 2كتيبة الحسين / القدس فاروق  عزيز  محمود  قيهه جندي 116449  402

 1967/06/06 الضفه الغربيه 6كتيبة الملك غازي / نابلس محمود  كامل  أسعد  دار نصار جندي 116450  403

 1967/06/06 الضفه الغربيه كتيبة اسامة بن زيد القدس عبد العزيز  موسى  عبد العزيز  حماد جندي 116728  404

 1967/06/06 الضفه الغربيه 2كتيبة الحسين / جنين وحيد  عطية  حسين  دار علي جندي 116883  405

 1967/06/06 الضفه الغربيه 88مركز تدريب / الخليل محمد  عيسى  مصلح  الشعابين جندي 116995  406

 1967/06/06 الضفه الغربيه 10الكتيبة الهاشمية / معان خالد  علي  عبدالقادر  كريشان جندي 117168  407

 1967/06/06 الضفه الغربيه كتيبة اسامة بن زيد رام هللا حمادة  علي  حماد  عطايا جندي 117181  408

 1967/06/06 القدس لواء طالل اربد رمضان  محمود  رمضان  ابوشمالة جندي 117616  409

 1967/06/06 الضفه الغربيه 9كتيبة االمير محمد / نابلس عبد الكريم  جودت  رفعت  القاضي جندي 117987  410

 1967/06/06 الضفه الغربيه 2الكتيبة / نابلس حافظ  فهيم  محمود  ابو الهيجاء جندي 118325  411

 1967/06/06 الضفه الغربيه كتيبة اسامة بن زيد جنين بوشطالل  مصطفى  أحمد  أبو جل جندي 118353  412

 1967/06/06 الضفه الغربيه 2كتيبة الحسين / نابلس حسين  اسعد  حسين  جرار جندي 118406  413

 1967/06/06 الضفه الغربيه 8كتيبة االمام علي / نابلس محمد  سعيد  فارس  جمعة جندي 118407  414

 1967/06/06 حوادث االمن الداخلي 8كتيبة االمام علي / الضفة الغربية عمران  سمير  أمين  منصور جندي 118681  415

 1967/06/06 الضفه الغربيه 8كتيبة االمام علي / نابلس عمر  عزت  محمود  عمر جندي 118880  416

 1967/06/06 الضفه الغربيه 8كتيبة / جنين نعمان  محمد  صادق  العالونة جندي 118907  417

 1967/06/06 الضفه الغربيه 8كتيبة االمام علي / نابلس مي  ابراهيم  عمرنظ جندي 119013  418

 1967/06/06 الضفه الغربيه 8كتيبة االمام علي / نابلس سعدي  أسعد  توفيق  الجالد جندي 121485  419

 1967/06/06 الضفه الغربيه 2كتيبة الحسين / جنين محمود  ياسين  داود  أبو بكر جندي 121486  420

 1967/06/06 الضفه الغربيه 2كتيبة الحسين / جنين احمد  يوسف  مصطفى  العطاطرة جندي 121783  421

 1967/06/06 سهل الدبه 2كتيبة الحسين / الضفة الغربية تيسير  جابر  أسعد  دار أبوبكر جندي 121981  422

 1967/06/06 بيهالضفه الغر  كتيبة جعفر بن ابي طالب نابلس احمد  عوض  إبراهيم  ابو زينة جندي 121982  423

 1967/06/06 الضفه الغربيه 2كتيبة الحسين / جنين محمد  عبداللطيف  غنايم  عمارنة جندي 121983  424

 1967/06/06 الضفه الغربيه 9كتيبة االمير محمد / نابلس بسام  داوود  أحمد  ناصر جندي 121991  425

 1967/06/06 الضفه الغربيه ابي طالبكتيبة جعفر بن  جرش عودة  زيدان  مطلب  الخوالده جندي 123378  426

 1967/06/06 الضفه الغربيه كتيبة عمر بن العاص رام هللا عوض  محمد  فارس  الشجاعية جندي 124563  427

 1967/06/06 الضفه الغربيه 2كتيبة الحسين / جنين عبد الفتاح  مصطفى  عبد هللا  أبو شحلة جندي 124730  428

 1967/06/06 الضفه الغربيه كتيبة عبد الرحمن الغافقي رام هللا دار صالحعلي  حسين  حامد   جندي 125127  429

 1967/06/06 الضفه الغربيه 10الكتيبة الهاشمية / نابلس محمد  سعيد  حسن  أسعد  الريشة جندي 126712  430

 1967/06/06 الضفه الغربيه 2كتيبة الحسين / نابلس رياض  أحمد  محمود  داوود جندي 135131  431

 1967/06/06 الضفه الغربيه كتيبة زيد بن حارثة نابلس سليمان  محمد  يوسف  غنام عريف 137153  432

 1967/06/06 الضفه الغربيه 2كتيبة الحسين / جنين محمد  أحمد  محمود  دنوف جندي 141116  433

 1967/06/06 الضفه الغربيه كتيبة عبد الرحمن الغافقي نابلس توفيق  خضر  محمود  دار فاروق  جندي 144746  434

 1967/06/06 الضفه الغربيه 2كتيبة الحسين / حيفا محمد  جمعة  قاسم  صالح جندي 145095  435

 1967/06/06 الضفه الغربيه كتيبة زيد بن حارثة رام هللا عبد الرزاق  محمد  عبد اللطيف جندي 145096  436
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 1967/06/06 الضفه الغربيه فقيكتيبة عبد الرحمن الغا نابلس نايف  عبد راشد  دار فاروق  جندي 147499  437

 1967/06/06 الضفه الغربيه 12مركز تعزيز الفرقة / الخليل سليمان  عبدالفتاح  سلمان  السراحنة جندي 152898  438

 1967/06/06 الضفه الغربيه كتيبة جعفر بن ابي طالب نابلس حمدهللا  شحادة  علي  شحادة جندي 156329  439

 1967/06/06 الضفه الغربيه قيادة الفرقة الثانية القدس يل  محمد  سمارةحلمي  إسماع حرس وطني 530722  440

 1967/06/06 الضفه الغربيه كتيبة عبدهللا ين رواحة طولكرم يوسف  حسن  محمود حرس وطني 542298  441

 1967/06/06 الضفه الغربيه كتيبة عبدهللا ين رواحة رام هللا أسعيد  عيسى  بربار حرس وطني 592733  442

 1967/06/06 الضفه الغربيه قيادة الفرقة الثانية رام هللا سعد  أسعد  يوسف  البراغشة حرس وطني 594681  443

 1967/06/06 الضفه الغربيه 2كتيبة الهندسة / بئر السبع شهاب  عبدهللا  هزاع  الوحيدي حرس وطني 596600  444

 1967/06/06 الضفه الغربيه لبكتيبة جعفر بن ابي طا رام هللا حسني  طه  محمد حرس وطني 597876  445

 1967/06/06 الضفه الغربيه 2كتيبة الهندسة / اربد شفيق  يوسف  عبدالمعطي حرس وطني 608521  446

 1967/06/06 الضفه الغربيه قيادة الفرقة الثانية القدس فضل  محمود  أحمد  خطاب حرس وطني 612054  447

 1967/06/06 الضفه الغربيه الفرقة الثانية قيادة يافا حسين  إبراهيم  حسين حرس وطني 628660  448

 1967/06/06 الضفه الغربيه 2كتيبة الحسين / نابلس عوض  رضا  اسعد  عبد هللا مكلف 652182  449

 1967/06/07 مثلث الشهداء 12كتيبة الدبابات / عمان محمد  أمين  عبدهللا  المناصير نقيب 3949  450

 1967/06/07 الضفه الغربيه 2كتيبة الدبابات / الكرك نمحمود  داود  فليحان  مبيضي مالزم 5871  451

 1967/06/07 الضفه الغربيه 2كتيبة الحسين / جنين وجيه  عطية  حسن جندي 16883  452

 1967/06/07 القدس 2كتيبة الحسين / رام هللا محمود  خليل  إسماعيل  دار عثمان جندي 22419  453

 1967/06/07 حوادث االمن الداخلي 6سرية النقليات / عجلون  محمد  يوسف  سليم  القضاة رقيب 22973  454

 1967/06/07 الضفه الغربيه 1كتيبة الهندسة / الزرقاء منصور  عبدالفتاح  أحمد  الزيدان رقيب 24603  455

 1967/06/07 القدس 2كتيبة الحسين / جمهورية اليمن أحمد  حسن  مهدي  السواملة رقيب اول 25701  456

 1967/06/07 الضفه الغربيه اللواء الهاشمي القدس سالم  الخنافسة  محمد  علي رقيب 28735  457

 1967/06/07 الضفه الغربيه المنطقة الشمالية القدس سعيد  حمزة  الحاج  محمد  الشيخ جندي 30374  458

 1967/06/07 وادي شعيب الشرطة العسكرية اربد أحمد  حسن  موسى  الشريقيين جندي اول 31649  459

 1967/06/07 الضفه الغربيه لواء طالل نابلس مد  نعمان  عبدالمنعم  الحوامدةمح جندي 31661  460

 1967/06/07 الضفه الغربيه 3كتيبة الالسلكي / نابلس اسعد  عبدهللا  عبدالحميد  المحامدة جندي 34800  461

 1967/06/07 القدس 2كتيبة الحسين / اربد سيار  سمير  صالح  الحماد عريف 35934  462

 1967/06/07 القدس 2كتيبة الحسين / معان عتيق  سليمان  سليم  الحويطات يجند 36530  463

 1967/06/07 الضفه الغربيه 1الكتيبة / المفرق  محمد  سالمة  خالد  الرباعات  السردية رقيب 36639  464

 1967/06/07 الضفه الغربيه لجنة الهدنة االردنية القدس داوود  محمد  محمود  ابوحوي  عريف 38174  465

 1967/06/07 الضفه الغربيه 6كتيبة المدفعية / البلقاء أحمد  علي  حامد  العواملة جندي 38591  466

 1967/06/07 القدس 8كتيبة االمام علي / معان سليمان  عيسى  سليمان  الهالالت رقيب اول 50481  467

 1967/06/07 ضفه الغربيهال كتيبة موسى بن نصير عمان عبد الحميد  عبد الرحمن  مفضي  الشوابكه جندي 53048  468

 1967/06/07 الضفه الغربيه 2كتيبة الالسلكي/ اربد نواف  فرحان  منصور  السهاونة رقيب 54429  469

 1967/06/07 الضفه الغربيه 10كتيبة الدبابات / الزرقاء موسى  عبدالحميد  دخيل  النميرات رقيب 56201  470

 1967/06/07 الضفه الغربيه 8كتيبة االمام علي / دبامأ عليان  فالح  موسى  العجالين جندي اول 60004  471

 1967/06/07 الضفه الغربيه 8كتيبة المدفعية/ جنين محمود  طاهر  أحمد  أبو الرب عريف 62556  472

 1967/06/07 الضفه الغربيه كتيبة الهندسة نابلس محمود  عيد  عيسى  دار عواد جندي 66422  473

 1967/06/07 الضفه الغربيه 1كتيبة الهندسة / اربد شد  بني موسىمحمد  إبراهيم  را جندي اول 67714  474

 1967/06/07 الضفه الغربيه كتيبة زيد بن حارثة اربد محمود  محمد  صالح  الحكوم جندي اول 67734  475

 1967/06/07 الضفه الغربيه كتيبة الالسلكي االولى نابلس أحمد  ذيب  حسن  البوزية جندي 68906  476

 1967/06/07 القدس 2كتيبة الحسين / المفرق  مد  سلمان  صالح  العيسىح جندي 71031  477

 1967/06/07 القدس 2كتيبة الحسين / البلقاء أحمد  عبدالمعطي  تيهي  الصنابره جندي 71145  478

 1967/06/07 الضفه الغربيه كتيبة عبد الرحمن الغافقي البلقاء إبراهيم  عبدالعزيز  أحمد  الكايد جندي 71454  479

 1967/06/07 القدس 4كتيبة االمير حسن / جرش أحمد  محمود  مجلي  الرواشده جندي 71951  480

 1967/06/07 الضفه الغربيه 5كتيبة الدبابات  / جنين يوسف  خليل  محمد  السليم جندي اول 72080  481
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 1967/06/07 الضفه الغربيه 9كتيبة المدفعية / اربد جمعة  أحمد  محمود  عزام جندي 72089  482

 1967/06/07 الضفه الغربيه 1كتيبة المدفعية / عجلون  محمود  مصطفى  خلف  المومني رقيب 72562  483

 1967/06/07 القدس 8ك مقاومة الدبابات / عجلون  موسى  محمد  علي  الزغول جندي 73436  484

 1967/06/07 القدس 4كتيبة االمير حسن / المفرق  خلف  نمر  عوض  الغوانمة جندي 73675  485

 1967/06/07 الضفه الغربيه 6كتيبة المدفعية / الطفيلة علي  عقيل  سليمان  عيال  عواد جندي اول 76307  486

 1967/06/07 الضفه الغربيه لواء طالل الخليل محمد  عبد شحادة  محمد  الثوابية جندي 82051  487

 1967/06/07 يهالضفه الغرب 2كتيبة الحسين / البلقاء محمد  أحمد  علقان  العواملة جندي 82424  488

 1967/06/07 الضفه الغربيه 10الكتيبة الهاشمية / عجلون  زهير  علي  فندي  الفريحات جندي 83214  489

 1967/06/07 الضفه الغربيه 4كتيبة الدبابات / عمان خلف  حماد  فالح  الشرعة جندي 85040  490

 1967/06/07 الضفه الغربيه 5ف ت ك الدبابات / البلقاء سالم  محمود  مفلح  الصبيحات جندي 85488  491

 1967/06/07 الضفه الغربيه 2مشغل المدرع / المفرق  ذيب  خلف  سمرين  المشاقبة جندي 86898  492

 1967/06/07 الضفه الغربيه 9الكتيبة / اربد ماجد  مرشد  خليل  بني عيسى جندي 87008  493

 1967/06/07 لضفه الغربيها 5كتيبة الدبابات  / عمان أحمد  نمر  مفلح  الحنيطي جندي 87434  494

 1967/06/07 القدس 2كتيبة الحسين / اربد علي  مصطفى  جبر  العيده جندي 87721  495

 1967/06/07 القدس كتيبة اسامة بن زيد معان صبيح  جازي  عيسى  السليمانيين جندي 87896  496

 1967/06/07 الغربيهالضفه  1كتيبة الهندسة / الكرك صالح  عودة  ضيف هللا  الذنيبات جندي 88358  497

 1967/06/07 الضفه الغربيه 7كتيبة المدفعية / اربد محمد  خلف  علي  بني ارشيد جندي 88851  498

 1967/06/07 الضفه الغربيه 1الكتيبة / البلقاء مفلح  حسن  هيشان  المحاميد جندي 89057  499

 1967/06/07 الضفه الغربيه هماتمستودعات المالبس والم عمان أحمد  موسى  هاجس  السواعير جندي 91424  500

 1967/06/07 الضفه الغربيه 6كتيبة المدفعية / اربد أحمد  نجيب  خلف  الحموري  جندي 92729  501

 1967/06/07 القدس كتيبة اسامة بن زيد عجلون  أحمد  محمد  حسين  الزغول جندي 94874  502

 1967/06/07 القدس زيدكتيبة اسامة بن  اربد محمد  أحمد  مقبل  الشرارقة جندي 95656  503

 1967/06/07 الضفه الغربيه 9كتيبة المدفعية / اربد فايز  مفلح  حسن  الشلول جندي 95983  504

 1967/06/07 الضفه الغربيه 6كتيبة المدفعية / عجلون  أمين  سالمة  محمد  المومني جندي 96004  505

 1967/06/07 الضفه الغربيه الخطاب كتيبة عمر ين عجلون  حسن  عبدهللا  يعقوب  الجبالية جندي 97324  506

 1967/06/07 القدس 1االسعاف / نابلس عزام  عطا  حماد  الجودة جندي 98392  507

 1967/06/07 القدس كتيبة اسامة بن زيد رام هللا يوسف  محمد  حمزة  انجاص جندي 100067  508

 1967/06/07 لضفه الغربيها 2كتيبة الالسلكي/ الخليل زكي  عبدالعزيز  مسلم  السويطي جندي 100556  509

 1967/06/07 الضفه الغربيه لواء طالل القدس محمد  صقر  إبراهيم  الجمل جندي 100692  510

 1967/06/07 الضفه الغربيه كتيبة عمر ين الخطاب رام هللا عمر  محمود  علي  شنيه جندي 100696  511

 1967/06/07 القدس 8المام علي /كتيبة ا نابلس محمود  حسين  محمد  سالم  الدراغمة جندي 100745  512

 1967/06/07 فلسطين كتيبة جعفر بن ابي طالب الخليل موسى  محمد  موسى  العطاط جندي 100995  513

 1967/06/07 الضفه الغربيه كتيبة ابو عبيده عامر ين الجراح المفرق  حسين  قسيم  محمد  العظامات جندي 102174  514

 1967/06/07 الضفه الغربيه 6كتيبة المدفعية / اربد امدخليفة  مصطفى  محسن  ح جندي 103012  515

 1967/06/07 الضفه الغربيه كتيبة زيد بن حارثة رام هللا فخري  أسعد  عبد هللا  دار محمد جندي 103340  516

 1967/06/07 الضفه الغربيه كتيبة موسى بن نصير الناصرة سليم  سعيد  حسين  منصور جندي 103579  517

 1967/06/07 الضفه الغربيه 6كتيبة المدفعية / جرش لم  سليمان  نمر  البطارسةسا جندي 105098  518

 1967/06/07 الضفه الغربيه 6كتيبة المدفعية / نابلس محمود  شكري  مرشد  عودة جندي 105838  519

 1967/06/07 الضفه الغربيه 6كتيبة المدفعية / عجلون  سمير  مصطفى  سعيد  القضاة جندي 106218  520

 1967/06/07 الضفه الغربيه كتيبة زيد بن حارثة رام هللا أسعد  نمر  أسعد  الفلتة عريف 106717  521

 1967/06/07 الضفه الغربيه 8ك االمير علي / نابلس عرسان  طاهر  يوسف  دار يوسف عريف 107560  522

 1967/06/07 القدس 4كتيبة االمير حسن / اربد أحمد  محمود  علي  الرشدان جندي 107690  523

 1967/06/07 فلسطين 2كتيبة الدبابات / اربد محمود  عقل  سالمة  الهناندة جندي 108580  524

 1967/06/07 الضفه الغربيه كتيبة اسامة بن زيد البلقاء عيد  سليمان  محمد  الوريكات جندي 109234  525

 1967/06/07 غربيهالضفه ال الكتيبة  االولى  االلية اربد ربحي  مصطفى  قويدر  العالونة جندي 110740  526
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 1967/06/07 الضفه الغربيه 6كتيبة المدفعية / البلقاء مبارك  عبدهللا  فالح  الزيادات جندي 111868  527

 1967/06/07 فلسطين كتيبة جعفر بن ابي طالب الخليل محمد  خليل  اسماعيل  الجنادبة جندي 112140  528

 1967/06/07 الضفه الغربيه 3س العمال المدنية/ بلسنا عبد اللطيف  عبد الرحمن  كايد  صياح مدني 112647  529

 1967/06/07 الضفه الغربيه 88مركز تدريب / الخليل عبد المجيد  محمود  سالمة  السويطي جندي 113170  530

 1967/06/07 معسكر وحدته أثر اإلعتداء اإلسرائيلي سالح الدروع نابلس إسماعيل  عبدهللا  جابر  محاميد جندي 113744  531

 1967/06/07 الضفه الغربيه 12الفرقة االلية / القدس خليل  سهيل  عبدهللا  زهران جندي 113949  532

 1967/06/07 الضفه الغربيه 12الفرقة االلية / نابلس طلعت  حلمي  خورشيد  الخاروف جندي 113950  533

 1967/06/07 الضفه الغربيه 12الفرقة االلية / الخليل صالح  عثمان  خليل  الطل جندي 113951  534

 1967/06/07 القدس 2كتيبة الحسين / جنين أسعد  مسعود  درويش  دار درويش جندي 113966  535

 1967/06/07 الضفه الغربيه 2الكتيبة / نابلس عبد الفتاح  فوزي  اسعد  جالد جندي 114276  536

 1967/06/07 لغربيهالضفه ا كتيبة زيد بن حارثة القدس داوود  يوسف  عبدالسالم  دار سليم جندي 114277  537

 1967/06/07 الضفه الغربيه كتيبة اسامة بن زيد القدس إبراهيم  جريس  الياس  بلط جندي 114310  538

 1967/06/07 الضفه الغربيه كتيبة اسامة بن زيد الخليل رمضان  محمد  عبدالمنعم  مسودي جندي 114397  539

 1967/06/07 الضفه الغربيه 2سين /كتيبة الح يافا أسعد  خليل  جبر  العارضة جندي 114464  540

 1967/06/07 الضفه الغربيه كتيبة زيد بن حارثة نابلس محمد  نديم  حسن جندي 114473  541

 1967/06/07 الضفه الغربيه 10الكتيبة الهاشمية / الخليل يونس  يعقوب  أحمد  النتشه جندي 114475  542

 1967/06/07 فلسطين 8االمام علي /كتيبة  الناصرة جواد  رجا  عيسى  نويصر جندي 114481  543

 1967/06/07 الضفه الغربيه كتيبة جعفر بن ابي طالب نابلس ثابت  بدوي  محمود جندي 114484  544

 1967/06/07 الضفه الغربيه لواء طالل الزرقاء محمد  عيد  خلف  الزواهرة جندي 114485  545

 1967/06/07 الضفه الغربيه ة بن نافعكتيبة عقب الخليل يعقوب  سليمان  عبد الدويك جندي 114670  546

 1967/06/07 الضفه الغربيه لواء طالل الزرقاء أحمد  محمود  أحمد  العزة جندي 114678  547

 1967/06/07 فلسطين 2كتيبة الحسين / نابلس محمد  عادل  أحمد  أبو عيسى جندي 114740  548

 1967/06/07 الضفه الغربيه ثةكتيبة زيد بن حار  جنين طاهر  محمد  صالح  عتيق جندي 114862  549

 1967/06/07 فلسطين 2الكتيبة / يافا حسين  سليم  حسن  ابو السعود جندي 115234  550

 1967/06/07 الضفه الغربيه كتيبة زيد بن حارثة القدس عبد الحافظ  سالمه  عبد الجواد  الجقمة جندي 116328  551

 1967/06/07 الضفه الغربيه 8بة االمام علي /كتي جنين محمود  ناجي  موسى  أبو الرب جندي 116932  552

 1967/06/07 الضفه الغربيه 2كتيبة الحسين / نابلس حلمي  صدقي  محمود  عجاج جندي 116933  553

 1967/06/07 الضفه الغربيه كتيبة اسامة بن زيد عمان نظمي  أمين  صالح حرس وطني 535491  554

 1967/06/07 الضفه الغربيه قيادة الفرقة الثالثة الخليل روفصالح  عبد النبي  محمد  الخا حرس وطني 542219  555

 1967/06/07 الضفه الغربيه 2كتيبة الهندسة / نابلس إبراهيم  فؤاد  اسعد  خريم حرس وطني 542862  556

 1967/06/07 الضفه الغربيه 2كتيبة الهندسة / طولكرم مفلح  مطلق  فالح  أبو راجي حرس وطني 543005  557

 1967/06/07 الضفه الغربيه 2كتيبة الحسين / نابلس صدقي  حمدي  إسماعيل وطنيحرس  543132  558

 1967/06/07 الضفه الغربيه الحرس الوطني جنين داوود  عواد  داوود حرس وطني 579527  559

 1967/06/07 فلسطين كتيبة اسامة بن زيد جنين محمد  شحادة  محمود حرس وطني 595274  560

 1967/06/07 الضفه الغربيه 2كتيبة الهندسة / رام هللا صطفى  عليمحمد  م حرس وطني 597840  561

 1967/06/07 القدس 2كتيبة الهندسة / اربد مرشد  عيسى  مقبل حرس وطني 608251  562

 1967/06/08 الضفه الغربيه 1كتيبة االمير عبدهللا / المفرق  عوض  صالح  جبر  الدليغم  الجبور جندي اول 41759  563

 1967/06/08 انفجار لغم 2كتيبة الهندسة / عجلون  ه  سعد  ثلجي  الكفوفطعم جندي 92797  564

 1967/06/08 الضفه الغربيه كتيبة عبد الرحمن الغافقي رام هللا حسني  ذياب  حسين  دراج جندي 100458  565

 1967/06/08 سرائيليمعسكر وحدته أثر اإلعتداء اإل 1كتيبة الهندسة / نابلس خليفة  مريحيل  زايد  الغزاوية جندي 109606  566

 1967/06/08 الضفه الغربيه كتيبة عمر بن العاص الخليل فوزي  ربيع  عبد البصير  الدويك جندي 113164  567

 1967/06/08 الضفه الغربيه كتيبة عقبة بن نافع أريحا فتحي  مهيمن  إبراهيم  النواوي  جندي 113165  568

 1967/06/08 الضفه الغربيه 6ة الملك غازي /كتيب جنين فتحي  فخري  محمد  جرار جندي 113171  569

 1967/06/08 الضفه الغربيه 2كتيبة الحسين / جنين عبد الوهاب  سعيد  عبدالوهاب  أبو دياك جندي 151340  570

 1967/06/09 الضفه الغربيه 12الفرقة االلية / اربد طالب  عيد  عوض  العناقرة جندي 65865  571
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 م1968شهداء الجيش العربي سنة 

 1967/06/09 الضفه الغربيه لواء االميره عاليه اربد ابوكريمصالح  محمود  علي   جندي 70356  572

 1967/06/09 الضفه الغربيه الجبهة الغربية نابلس محمد  أحمد  عبدالرحمن  شاهين جندي اول 105376  573

 1967/06/09 الضفه الغربيه لواء االمام علي عمان يوسف  عبدالجليل  مناور  المناصير جندي اول 108264  574

 1967/06/10 الضفه الغربيه 6كتيبة المدفعية / البلقاء عبد الجليل  محمد  إبراهيم  الخوالده ندي اولج 38518  575

 1967/06/10 الضفه الغربيه مستشفى الميدان المتحرك نابلس عبدهللا  حسن  أسعد  بني شمسة عريف 55710  576

 1967/06/10 الغربيه الضفه 6كتيبة المدفعية / اربد علي  محمد  احمد  اليمني جندي 72456  577

 1967/06/11 القدس 4كتيبة االمير حسن / اربد أحمد  فالح  هيشان  مهيدات جندي 93760  578

 1967/06/14 الضفه الغربيه كتيبة زيد بن حارثة رام هللا مصطفى  سعيد  اسعد  الفلنة جندي 113952  579

 1967/09/01 سهل الدبه فعيةسالح المد الضفة الغربية تسير  رجائي  محمود  جودة جندي 113300  580

 1967/09/05 الضفه الغربيه كتيبة جعفر بن ابي طالب عمان خليفة  ياسين  الوارد  العنيزات جندي 95351  581

 1967/09/05 الضفه الغربيه كتيبة حمزة بن عبد المطلب عجلون  عبدهللا  يوسف  حمد  البالونة جندي 97548  582

 1967/10/18 الضفه الغربيه 2كتيبة الهندسة / الزرقاء طيبقاسم  أحمد  مصطفى  الخ جندي 94458  583

 1967/11/07 معسكر وحدته أثر اإلعتداء اإلسرائيلي كتيبة طارق بن زياد نابلس إبراهيم  محمد  عبدالفتاح  صالح جندي 104037  584

 1967/11/20 ماميةالواجهة األ كتيبة صالح الدين االيوبي القدس محمد  علي  حسين  الزحايقة جندي اول 66048  585

 1967/11/20 الواجهة األمامية 5كتيبة الملك علي / البلقاء مصطفى  مناجي  طلب  العدوان جندي 106040  586

 1967/11/28 معسكر وحدته أثر اإلعتداء اإلسرائيلي كتيبة عبد الرحمن الغافقي جنين حسني  محسن  صالح  ابو علي جندي 104294  587

 1967/01/01 معسكر وحدتة سالح الجو الملكي عجلون  ي  العجلونيفراس  محمد  عل رائد 2409  588

الخطوط -انفجار لغم أثناء الحرب  الشرطة العسكرية نابلس عبدهللا  محمد  عبدهللا  دار عياد مالزم 4948  589
 األمامية

1967/05/21 

 تاريخ االستشهاد مكان االستشهاد الوحدة البلدة االصلية اسم الشهيد الرتبة الرقم العسكري  ت
 1968/01/01 انفجار لغم كتيبة الحراسات االولى مأدبا سعود  أحمد  ناصر  البراري  جندي 62385  1
 1968/01/04 حوادث االمن الداخلي 3كتيبة الحرس الملكي / المفرق  نشمي  رفاعي  رواد  السردية جندي اول 86376  2
 1968/01/08 حوادث االمن الداخلي كتيبة سعد بن ابي وقاص مأدبا إسماعيل  حسن  المصري  عبد الكريم  جندي 97310  3

 1968/01/15 حوادث االمن الداخلي كتيبة عقبة بن نافع المفرق  حامد  مصبح  عواد  الشرفات جندي اول 59510  4

 1968/01/15 68 االغوار كتيبة عقبة بن نافع طولكرم أحمد  توفيق  مفلح  دار حمدان جندي 67982  5

 1968/01/15 حوادث االمن الداخلي كتيبة عقبة بن نافع الكرك عبد اللطيف  عبد الرحمن  عوده  الصرايره جندي 101773  6

 1968/01/15 حوادث االمن الداخلي كتيبة عقبة بن نافع عجلون  عبد العزيز  سليمان  عقيلي  الزريقات جندي 111543  7

 1968/01/27 انفجار لغم سالح الهندسة مأدبا الجليل  مصطفى  المراعبةأحمد  عبد جندي اول 70803  8

 1968/02/01 انفجار لغم 4كتيبة االمير حسن / اربد محمد  أحمد  خالد  غوانمة عريف 40867  9

 1968/02/11 معسكر وحدته أثر اإلعتداء اإلسرائيلي كتيبة سعد بن ابي وقاص المفرق  خليفة  أحمد  فندي  الزبون  جندي 95808  10

 1968/02/15 االغوار  2كتيبة الحسين / معان منصور  محمد  حسين  كريشان رائد 1349  11

 1968/02/15 معسكر وحدته أثر اإلعتداء اإلسرائيلي 4كتيبة االمير حسن / البلقاء محمود  عيد  قاسم  النسور عريف 29661  12

 1968/02/15 معسكر وحدته أثر اإلعتداء اإلسرائيلي 2ة الحسين /كتيب اربد عوض  محمد  إبراهيم  الجرارحه جندي اول 56496  13

 1968/02/15 معسكر وحدته أثر اإلعتداء اإلسرائيلي 1كتيبة المدفعية / اربد محمد  عقلة  مصطفى  عبدالرحمن جندي 74028  14

 1968/02/15 عتداء اإلسرائيليمعسكر وحدته أثر اإل 2كتيبة الحسين / المفرق  علي  سويلم  حسين  الخاليله جندي اول 77432  15

 1968/02/15 معسكر وحدته أثر اإلعتداء اإلسرائيلي 2كتيبة الحسين / اربد علي  حسين  علي  العمري  جندي 87247  16

 1968/02/15 معسكر وحدته أثر اإلعتداء اإلسرائيلي 4كتيبة االمير حسن / اربد منير  أحمد  إبراهيم  المصري  جندي 91000  17

 1968/02/15 معسكر وحدته أثر اإلعتداء اإلسرائيلي 2كتيبة الحسين / القدس محمد  حمدان  إبراهيم  العمدة نديج 103978  18

 1968/02/15 معسكر وحدته أثر اإلعتداء اإلسرائيلي ب الموتور الثاني نابلس أحمد  عبدهللا  حسين  يونس جندي 104911  19

 1968/02/15 معسكر وحدته أثر اإلعتداء اإلسرائيلي 4كتيبة االمير حسن / اربد أحمد  حسن  عبدالرحمن  المقابلة جندي 112641  20

 1968/02/27 االغوار  1ك هندسة الميدان / اربد فوزي  بركات  جبر  الشريدة نقيب 3474  21

 1968/02/28 ليمعسكر وحدته أثر اإلعتداء اإلسرائي كتيبة سعد بن ابي وقاص نابلس أحمد  محمد  حسن  السواقطة جندي 106968  22
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 1968/03/21 الكرامه 6كتيبة المدفعية / معان خضر  شكري  يعقوب  درويش  العبيد مالزم اول 4806  23

 1968/03/21 الكرامه 5كتيبة الدبابات  / مأدبا محمد  هويمل  حتمل  الزبن مالزم اول 4910  24

 1968/03/21 الكرامه 7/كتيبة المدفعية  اربد عيسى  سليمان  عبدالرحمن  صياحين مالزم 5968  25

 1968/03/21 الكرامه 5كتيبة الدبابات  / اربد راتب  محمد  سعد  البطاينة مرشح 6526  26

 1968/03/21 الكرامه 3كتيبة الدبابات / اربد سالم  محمد  سالم  الخصاونة مرشح 6556  27

 1968/03/21 الكرامه 3كتيبة الدبابات / نابلس عارف  محمود  محمد  الشخشير مرشح 6866  28

 1968/03/21 الكرامه 10الكتيبة الهاشمية / الخليل أحمد  خليل  محمد  خليل عريف 32578  29

 1968/03/21 الكرامه 15كتيبة خالد بن الوليد / عمان سلهوم  ماطر  عيسى  الخضير عريف 36518  30

 1968/03/21 الكرامه لواء اليرموك المفرق  بلقاوي  عطا هللا  فالح  بني عيسى عريف 40821  31

 1968/03/21 الكرامه كتيبة سعد بن ابي وقاص الكرك مسلم  قاسم  مطير  المطارنة جندي اول 42272  32

 1968/03/21 الكرامه كتيبة عبدهللا ين رواحة الطفيلة ناصر  محمد  مطلق  حمد  الخوالدة عريف 42456  33

 1968/03/21 الكرامه 4/ كتيبة المدفعية مأدبا هزيل  سلمان  سليم  العوازم جندي 50349  34

 1968/03/21 الكرامه 3كتيبة المدفعية / الكرك حامد  محمد  حمد  اللصاصمة جندي 53452  35

 1968/03/21 الكرامه 5كتيبة الدبابات  / عمان سليم  مفلح  محمد  بني صخر عريف 54041  36

 1968/03/21 الكرامه رات العسكريةمدرسة االشتخبا اربد أحمد  شحادة  محمد  عبدالرزاق  الشروع رقيب 55495  37

 1968/03/21 الكرامه وحدة استطالع الصحراء معان ثاني  بخيت  فرج  المراعية  الحويطات جندي 56203  38

 1968/03/21 الكرامه 5كتيبة الملك علي / اربد محمود  علي  حسين  البالونة جندي 59742  39

 1968/03/21 الكرامه كتيبة السلكي القيادة دبامأ باسم  صالح  سلمان  الحدادين جندي اول 61054  40

 1968/03/21 الكرامه 3كتيبة الدبابات / جنين خالد  فوزي  عبدالفتاح  ابو بكر عريف 61476  41

 1968/03/21 الكرامه 5كتيبة الملك علي / الخليل إبراهيم  محمد  عبدهللا  الشروف جندي 61902  42

 1968/03/21 الكرامه 15كتيبة خالد بن الوليد / اربد نةسرحان  محمد  حسن  النمار  جندي 64371  43

 1968/03/21 الكرامه 15كتيبة خالد بن الوليد / القدس عبد الرحمن  خليل  جبريل  أبو ناصر عريف 64753  44

 1968/03/21 الكرامه 14كتيبة الملك محمد الخامس /  رام هللا تميم  أحمد  حسين  الريماوي  عريف 65068  45

 1968/03/21 الكرامه 15كتيبة خالد بن الوليد / نابلس محمود  خليل  اسعد  زين الدين دي اولجن 65718  46

 1968/03/21 الكرامه 15كتيبة خالد بن الوليد / اربد أحمد  مجلي  عواد  الشلول جندي 66235  47

 1968/03/21 الكرامه مدرسة االشتخبارات العسكرية اربد محمد  نايف  محمد  بني حميد عريف 67009  48

 1968/03/21 الكرامه 4كتيبة المدفعية / عمان حسني  طالب  حسين  سكرية جندي 67090  49

 1968/03/21 الكرامه 3كتيبة الدبابات / عمان حميد  صدف  بخيت  الخضير عريف 68746  50

 1968/03/21 الكرامه 3كتيبة الدبابات / مأدبا عبد الرحمن  محمد  كساب  الغنيمات جندي 68809  51

 1968/03/21 الكرامه 3كتيبة الدبابات / مأدبا إسماعيل  خليل  إسماعيل  المراعبة عريف 72188  52

 1968/03/21 الكرامه 5كتيبة الملك علي / عجلون  محمد  أحمد  فالح  الخطاطبة جندي 73308  53

 1968/03/21 الكرامه مدرسة االشتخبارات العسكرية اربد سلطان  محمود  محمد  الكوفحي عريف 73374  54

 1968/03/21 الكرامه لواء مقاومة الطائرات عجلون  يعقوب  عايد  يعقوب  بني أيوب جندي 73435  55

 1968/03/21 الكرامه 3كتيبة المدفعية / الخليل عبد الحميد  كامل  ياسين  التوايهه عريف 73660  56

 1968/03/21 رامهالك 3كتيبة الدبابات / مأدبا مقبول  غديفان  اثنيان  الزبن جندي 73886  57

 1968/03/21 الكرامه 6كتيبة المدفعية / اربد محمد  محمود  أحمد  الفريون  عريف 74494  58

 1968/03/21 الكرامه 5كتيبة الملك علي / جرش محمد  علي  عواد  البوريني جندي اول 74717  59

 1968/03/21 كرامهال كتيبة الالسلكي االولى نابلس علي  عطية  عوض  دار الشيخ جندي اول 76481  60

 1968/03/21 الكرامه 14كتيبة الملك محمد الخامس /  مأدبا طالب  شحادة  سالم  الفقهاء جندي 77112  61

 1968/03/21 الكرامه 3كتيبة الدبابات / عمان محمد  سالم  عبدهللا  الرقاد جندي اول 78112  62

 1968/03/21 الكرامه 5بة الدبابات  /كتي بئر السبع حسن  عبدربة  حسن  ابو صعليك جندي اول 79530  63

 1968/03/21 الكرامه 15كتيبة خالد بن الوليد / مأدبا عبدهللا  نزال  سالم  الكعابنه جندي 79750  64

 1968/03/21 الكرامه 3كتيبة الدبابات / المفرق  عيد  فياض  راشد  العظامات جندي 79841  65

 1968/03/21 الكرامه 5كتيبة الدبابات  / المفرق  علي  هالل  بخيتان  راشد  الشرفات جندي 79867  66

 1968/03/21 الكرامه 3ف ت ك المدفعية / اربد محمد  فريد  موسى  الفوارسة جندي 82966  67
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 1968/03/21 الكرامه 3كتيبة المدفعية / عجلون  محمد  علي  عبدهللا  القضاة جندي 84311  68

 1968/03/21 الكرامه 3كتيبة الدبابات / معان هفيصل  إبراهيم  عيسى  الرواضي جندي اول 87555  69

 1968/03/21 الكرامه 3كتيبة الدبابات / الزرقاء محمد  عبدهللا  سالم  بني حسن جندي اول 87625  70

 1968/03/21 الكرامه 5سرية النقليات/ البادية الشمالية أحمد  مزيد  طويرش  ولد علي جندي 87984  71

 1968/03/21 الكرامه 3كتيبة الدبابات / جرش خليف  الخوالدة محمود  فليح  جندي اول 88290  72

 1968/03/21 الكرامه 5كتيبة الدبابات  / المفرق  نايل  مليح  سليمان  الموالي  السردية جندي اول 88747  73

 1968/03/21 الكرامه 7كتيبة المدفعية / مأدبا عارف  محمد  حمدان  الغنيمات جندي 88984  74

 1968/03/21 الكرامه 7ك الملك عبدهللا/ معان مان  علي  خليل  الحسناتسلي جندي 90631  75

 1968/03/21 الكرامه 7كتيبة / عجلون  علي  موسى  علي  الفريحات جندي 92391  76

 1968/03/21 الكرامه 3كتيبة المدفعية / اربد محمد  محي  الدين  هزاع  قبالن جندي 92459  77

 1968/03/21 الكرامه 3كتيبة الدبابات / جرش النبي  بني احمد عبد المجيد  فهد  عبد جندي 93192  78

 1968/03/21 الكرامه 3كتيبة الدبابات / جرش أحمد  حسن  عبدالنبي  بني أحمد جندي 93193  79

 1968/03/21 الكرامه 3كتيبة الدبابات / المفرق  محمد  ذياب  محمود  مطر  بني خالد جندي 93359  80

 1968/03/21 الكرامه كتيبة السلكي القيادة اربد فالح  البطاينة أحمد  محسن  جندي 93458  81

 1968/03/21 الكرامه 5كتيبة الملك علي / اربد عيسى  علي  عيسى  العالونه جندي 93736  82

 1968/03/21 الكرامه 3كتيبة الدبابات / عمان صالح  أحمد  سليمان  الثوايبة جندي 95230  83

 1968/03/21 الكرامه 7ك الملك عبدهللا/ اربد حمود  القضاةعبدهللا  فالح  م جندي 95288  84

 1968/03/21 الكرامه 4كتيبة الهندسة / الخليل محمد  خليل  عبدالحي  امواس جندي 96266  85

 1968/03/21 الكرامه 3كتيبة المدفعية / الزرقاء كريم  عليان  حمدان  الزيود جندي 99404  86

 1968/03/21 الكرامه 10الكتيبة الهاشمية / جنين الغني  شعبانهعبدهللا  شعبان  عبد  عريف 99490  87

 1968/03/21 الكرامه كتيبة عبدهللا ين رواحة الخليل يوسف  حسين  عبدالرحمن  محيسن جندي 99739  88

 1968/03/21 الكرامه كتيبة سعد بن ابي وقاص نابلس إبراهيم  يوسف  إبراهيم  السوافطة جندي 100510  89

 1968/03/21 الكرامه كتيبة عبدهللا ين رواحة الخليل عبد الكريم  محمود  حسين  الطميزي  يجند 100641  90

 1968/03/21 الكرامه كتيبة عبدهللا ين رواحة الخليل مصباح  طلب  علي  رباع جندي 100928  91

 1968/03/21 الكرامه كتيبة عمر ين الخطاب نابلس جبر  محمود  جابر  دار جابر عريف 103833  92

 1968/03/21 الكرامه 7كتيبة المدفعية / الرملة محمد  شفيق  عبدهللا  دار أحمد جندي 104936  93

 1968/03/21 الكرامه 3كتيبة الدبابات / المفرق  حسين  معيلي  سلمان  الجمعان جندي 105423  94

 1968/03/21 الكرامه 5كتيبة الملك علي / نابلس محمود  اسعد  سعادة  ابو صياح جندي 106134  95

 1968/03/21 الكرامه 4كتيبة المدفعية / اربد عمر  احمد  قاسم  كساسبه جندي 107068  96

 1968/03/21 الكرامه 7كتيبة المدفعية / اربد بركات  محمد  علي  الزعبي جندي 107410  97

 1968/03/21 الكرامه 3كتيبة الدبابات / عمان عواد  حمدهللا  علي  ابو زيد جندي 108495  98

 1968/03/21 الكرامه 2سرية النقليات / اربد أحمد  صالح  محسن  الذيابات جندي 109609  99

 1968/03/21 الكرامه 15كتيبة خالد بن الوليد / عجلون  أحمد  فريح  مطلق  العنانزه جندي 109846  100

 1968/03/21 الكرامه 5كتيبة الدبابات  / المفرق  علي  عبد هللا  بخيت  العموش جندي 110859  101

 1968/03/21 الكرامه 5كتيبة الدبابات  / عجلون  عارف  محمد  سالم  البعيرات جندي 110906  102

 1968/03/21 الكرامه 5كتيبة الدبابات  / الكرك أشتيان  أحمد  مفلح  الصرايرة جندي 111046  103

 1968/03/21 الكرامه كتيبة سعد بن ابي وقاص البلقاء مصطفى  سليمان  اسماعيل  الترك جندي 111097  104

 1968/03/21 الكرامه 6كتيبة المدفعية / معان عبدهللا  سليمان  مسلم  الطوره جندي 111839  105

 1968/03/21 الكرامه 4كتيبة المدفعية / جرش زهير  حماد  حامد  العياصرة جندي 112340  106

 1968/03/21 الكرامه 1ك ق/ القدس عدنان  لطفي  كمال حرس وطني 505522  107

 1968/03/29 معسكر وحدته أثر اإلعتداء اإلسرائيلي 6كتيبة المدفعية / الخليل مد  عبدالمعطي  محمود  الشاللدةأح رقيب 72823  108

 1968/04/08 انفجار لغم معسكر التدريب 1كتيبة الهندسة / اربد محمود  نهار  مقبل  البطات رقيب 34114  109

 1968/04/08 معسكر وحدته أثر اإلعتداء اإلسرائيلي زة بن عبد المطلبكتيبة حم الطفيلة محمد  ذياب  حمدان  الخطباء رقيب 54163  110

 1968/04/11 معسكر وحدته أثر اإلعتداء اإلسرائيلي 7ك الملك عبدهللا/ الخليل محمد  خليل  عبدالقادر  القيسية جندي اول 53662  111

 1968/04/13 عسكر وحدته أثر اإلعتداء اإلسرائيليم كتيبة عبد الرحمن الغافقي الخليل فارس  محمد  سالمه  الحجوج عريف 81714  112
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 1968/04/13 معسكر وحدته أثر اإلعتداء اإلسرائيلي كتيبة عبد الرحمن الغافقي رام هللا شعبان  ذيب  شعبان  دار حماد عريف 103249  113

الخطوط –انفجار لغم أثناء الحرب  2كتيبة الهندسة / عجلون  حكمت  محمد  مصطفى  الصمادي جندي 110788  114
 األمامية

1968/04/13 

 1968/04/16 معسكر وحدته أثر اإلعتداء اإلسرائيلي كتيبة زيد بن حارثة اربد جميل  محمود  احمد  خشمان جندي 114586  115

 1968/04/19 معسكر وحدته أثر اإلعتداء اإلسرائيلي كتيبة زيد بن حارثة مأدبا محمد  خليف  سالم  الشورة جندي 38117  116

 1968/04/19 معسكر وحدته أثر اإلعتداء اإلسرائيلي كتيبة زيد بن حارثة الكرك يوسف  سلمان  سليمان  البوات جندي 90928  117

 1968/04/19 معسكر وحدته أثر اإلعتداء اإلسرائيلي كتيبة زيد بن حارثة بئر السبع حسين  محمد  عمران  الدسيات جندي 101040  118

 1968/04/19 معسكر وحدته أثر اإلعتداء اإلسرائيلي كتيبة زيد بن حارثة اللد اب  التوتنجيفائق  عاطف  عبد الوه جندي 114878  119

 1968/04/20 اربد 4كتيبة الدبابات / معان عبدهللا  رمضان  إبراهيم  الخشمان مالزم 5882  120

 1968/05/29 معسكر وحدتة كتيبة عبد الرحمن الغافقي اربد سلطي  أحمد  فالح  العودات مرشح 6861  121

 1968/05/29 68االغوار  كتيبة عبد الرحمن الغافقي اربد محمود  عبدالقادر  محمود  الخرافيين جندي 64511  122

 1968/05/29 معسكر وحدته أثر اإلعتداء اإلسرائيلي كتيبة عبد الرحمن الغافقي المفرق  عطا  هللا  هزاع  نهير  السرحان جندي 87507  123

 1968/05/30 اربد 1كتيبة الهندسة / اربد علي  العمري محمد  صالح   جندي اول 73562  124

 1968/06/04 اربد 2كتيبة الدبابات / المفرق  فرحان  محمد  حسان  العموش مالزم 6361  125

 1968/06/04 معسكر وحدته أثر اإلعتداء اإلسرائيلي كتيبة طارق بن زياد عجلون  عيسى  عبد الرحمن  الفي  الربابعة جندي 64512  126

الخطوط -انفجار لغم أثناء الحرب  8كتيبة االمام علي / اربد مشهور  عويد  صالح  البشاتوه جندي 70261  127
 األمامية

1968/06/04 

 1968/06/04 اربد 8كتيبة االمام علي / اربد مصطفى  محمد  عبدهللا  الجرارحة جندي 87174  128

 1968/06/04 معسكر وحدته أثر اإلعتداء اإلسرائيلي 10دفعية /كتيبة الم مأدبا أحمد  عبدالكريم  عبدربة  الشوابكة جندي 96640  129

 1968/06/04 معسكر وحدته أثر اإلعتداء اإلسرائيلي كتيبة اسامة بن زيد اربد محمد  أحمد  محمود  بني ملحم جندي 96866  130

 1968/06/04 تداء اإلسرائيليمعسكر وحدته أثر اإلع 6كتيبة المدفعية / اربد عطية  عبد هللا  خليل  الدبايبة جندي 99419  131

 1968/06/04 معسكر وحدته أثر اإلعتداء اإلسرائيلي 10كتيبة المدفعية / عمان عطية  مقبول  علي  النعيمات جندي 102932  132

 1968/06/04 معسكر وحدته أثر اإلعتداء اإلسرائيلي 6كتيبة المدفعية / اربد فندي  كايد  حسن  الحرادنة جندي 111985  133

 1968/06/07 الضفه الغربيه 2كتيبة الحسين / نابلس بخيت  يونس  أحمد  دار محمد جندي 115549  134

 1968/07/27 انفجار لغم معسكر التدريب كتيبة طارق بن زياد اربد علي  سليم  سليمان  الروسان رقيب 40934  135

 1968/07/27 انفجار لغم 6كتيبة الملك غازي / اربد محمد  حسين  علي  الخضيرات جندي 56686  136

 1968/07/27 انفجار لغم 1كتيبة الهندسة / البلقاء محمود  عواد  محمود  الديات جندي 63440  137

 1968/07/27 انفجار لغم 1كتيبة الهندسة / اربد محمود  محمد  فالح  بني دومي جندي 67065  138

 1968/07/27 انفجار لغم 1كتيبة الهندسة / جرش نايف  فالح  احمد  محمود جندي 71872  139

 1968/07/27 انفجار لغم 1كتيبة الهندسة / عجلون  علي  عقله  صالح  المصاروه جندي 73565  140

 1968/07/27 انفجار لغم 1كتيبة الهندسة / اربد محمد  سليم  محمد  ابراهيم  الزعبي جندي 76438  141

 1968/07/27 مانفجار لغ 1كتيبة الهندسة / عجلون  حسين  فريج  مطلق  العنانزية جندي 109399  142

 1968/07/27 انفجار لغم 1كتيبة الهندسة / البلقاء عبد الحميد  صالح  محمد  الكايد  العدوان جندي 109569  143

 1968/08/04 معسكر وحدته أثر اإلعتداء اإلسرائيلي 6كتيبة الملك غازي / الطفيلة محمد  رفاعي  فالح  التويجر جندي 42308  144

 1968/08/04 معسكر وحدته أثر اإلعتداء اإلسرائيلي 1م الفرقة / عمان اوش  خليفة  الزيودعلي  منيزل  مه عريف 53123  145

 1968/08/04 معسكر وحدته أثر اإلعتداء اإلسرائيلي 6كتيبة الملك غازي / عجلون  ذياب  عبدهللا  ذياب  بني أحمد جندي اول 62338  146

 1968/08/04 وادي شعيب هاشمياللواء ال اربد محمد  طالب  محمود  العمري  جندي 70501  147

 1968/08/04 معسكر وحدته أثر اإلعتداء اإلسرائيلي 6كتيبة الملك غازي / عمان مقبل  سالم  بخيت  الحنيطي عريف 70850  148

 1968/08/04 معسكر وحدته أثر اإلعتداء اإلسرائيلي 9كتيبة االمير محمد / اربد محمد  فرحان  عقلة  البطايحة عريف 72531  149

 1968/08/04 معسكر وحدته أثر اإلعتداء اإلسرائيلي 6كتيبة الملك غازي / جرش محمود  إبراهيم  مفلح  القواقزة جندي 82775  150

 1968/08/04 معسكر وحدته أثر اإلعتداء اإلسرائيلي 6كتيبة الملك غازي / نابلس عبد العزيز  عبد الرؤوف  الشيخ  عبد هللا رقيب 104062  151

 1968/08/04 معسكر وحدته أثر اإلعتداء اإلسرائيلي 6كتيبة الملك غازي / الخليل خليل  صبيح  الحميدات  أحمد عريف 104144  152

 1968/08/04 68االغوار  7كتيبة المدفعية / نابلس فتحي  عبد هللا  أحمد  العبد جندي 116725  153

 1968/08/05 دته أثر اإلعتداء اإلسرائيليمعسكر وح اللواء الهاشمي نابلس محمد  محمد  حسن  علي  إسماعيل نقيب 3993  154

 1968/08/09 الضفه الغربيه اإلستخبارات العسكرية البلقاء أحمد  عبد  علي  العربيات جندي 79111  155

 1968/08/09 الواجهة األمامية 2كتيبة الحسين / المفرق  طايل  محمد  هدهود  السردية جندي اول 93633  156
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 م1969شهداء الجيش العربي سنة 

 1968/08/18 انفجار لغم معسكر التدريب 2كتيبة الهندسة / اربد العالونة زهير  حمدان  عيد  جندي 96373  157

 1968/08/21 معسكر وحدته أثر اإلعتداء اإلسرائيلي كتيبة عمر بن العاص الزرقاء احمد  مبارك  خلف  الخاليلة جندي 95193  158

 1968/08/24 الضفه الغربيه احكتيبة ابو عبيده عامر ين الجر  عجلون  رضوان  مفلح  أحمد  المومني عريف 61856  159

 1968/08/27 معسكر وحدته أثر اإلعتداء اإلسرائيلي كتيبة ابو عبيده عامر ين الجراح نابلس زيدان  حسين  علي  بشير جندي 98255  160

 1968/09/07 الضفه الغربيه كتيبة عمر بن العاص جرش سالمة  مصطفى  سالمة  المحاسنة جندي 96660  161

 1968/09/07 معسكر وحدته أثر اإلعتداء اإلسرائيلي 2كتيبة الحسين / جنين حسني  الختولي  حسن جندي 114472  162

 1968/09/08 انفجار قنبلة معسكر التدريب 3كتيبة الحرس الملكي / عمان محمد  مشوح  علوان  الجبور جندي 91590  163

 1968/09/08 الضفه الغربيه 3كتيبة الحرس الملكي / المفرق  سليمان  علي  مليحان  العاصم جندي 91868  164

 1968/09/08 انفجار قنبلة معسكر التدريب 3كتيبة الحرس الملكي / الطفيلة إبراهيم  علي  صالح  الخوالدة جندي 105470  165

 1968/09/08 انفجار قنبلة معسكر التدريب 6كتيبة الحرس الملكي / المفرق  عوده  مفلح  ارشيد  السرحان جندي 105824  166

 1968/09/13 معسكر وحدته أثر اإلعتداء اإلسرائيلي كتيبة ابو عبيده عامر ين الجراح اربد عبد الكريم  محمود  علي  بني ياسين نديج 114895  167

 1968/09/16 معسكر وحدته أثر اإلعتداء اإلسرائيلي كتيبة طارق بن زياد الخليل محمد  عودة  محمد  الكعابنة جندي 104921  168

 1968/10/28 االغوار  كتيبة طارق بن زياد القدس يسى  عودة  دار خضرسابا  ع جندي 116734  169

 1968/11/04 حوادث االمن الداخلي 1كتيبة الحرس الملكي / المفرق  خالد  خلف  صالح  القطعان جندي اول 73669  170

 1968/11/04 حوادث االمن الداخلي 2كتيبة الحرس الملكي/ عمان مفضي  سالمة  حمدان  الدهام جندي 93250  171

 1968/11/04 حوادث االمن الداخلي 2كتيبة الهندسة / اربد مصطفى  محمد  فندي  العالونة جندي 95165  172

 1968/11/13 حوادث االمن الداخلي 4كتيبة االمير حسن / الضفة الغربية خليل  جمعة  سليمان  الرماضين عريف 42514  173

 1968/11/13 حوادث االمن الداخلي 4بة االمير حسن /كتي اربد خالد  أحمد  سليم  اليعاقبة جندي 94420  174

 1968/11/13 حوادث االمن الداخلي كتيبة عقبة بن نافع البلقاء أحمد  محمد  مناجي  الكايد  العدوان جندي 112636  175

 1968/11/13 اإلسرائيليمعسكر وحدته أثر اإلعتداء  كتيبة صالح الدين االيوبي اربد يونس  عبدالرحمن  محمد  الزقيالت جندي 114361  176

 1968/11/15 حوادث االمن الداخلي كتيبة عقبة بن نافع عجلون  أحمد  مفلح  فالح  القضاة رقيب 55691  177

 1968/11/15 االغوار  كتيبة عمر ين الخطاب حيفا شريف  أسعد  محمد  عيادة جندي 93742  178

 1968/11/15 االغوار  عبد الرحمن الغافقي كتيبة رام هللا إسماعيل  خميس  إسماعيل  الديك عريف 106747  179

 1968/11/15 معسكر وحدته أثر اإلعتداء اإلسرائيلي كتيبة عقبة بن نافع عجلون  عبدهللا  احمد  حسن  القواقنه جندي 107684  180

 1968/11/15 االغوار  كتيبة عقبة بن نافع الخليل عدنان  صبحي  عبد المعطي  دعيس جندي 116836  181

 1968/11/17 حوادث االمن الداخلي كتيبة عقبة بن نافع معان صالح  محمد  سعيد  النعيمات ديجن 112639  182

 1968/11/18 معسكر وحدتة كتيبة عقبة بن نافع اربد داوود  طعمة  داوود  الفالحات عريف 56532  183

 1968/11/19 لداخليحوادث االمن ا 2كتيبة الحرس الملكي/ جرش عبدهللا  مصطفى  احمد  الرواشده جندي 97844  184

 1968/12/19 معسكر وحدته أثر اإلعتداء اإلسرائيلي كتيبة عمر ين الخطاب الخليل زياد  عبدالحكيم  مرتضى  الرشق جندي 117027  185

 1968/12/27 انفجار لغم 1كتيبة الهندسة / اربد فواز  داود  عبدالقادر  مقداد جندي 66482  186

 1968/01/01 انفجار لغم كتيبة الحراسات االولى مأدبا راري سعود  أحمد  ناصر  الب جندي 62385  187

 1968/01/04 حوادث االمن الداخلي 3كتيبة الحرس الملكي / المفرق  نشمي  رفاعي  رواد  السردية جندي اول 86376  188

 تاريخ االستشهاد شهادمكان االست الوحدة البلدة االصلية اسم الشهيد الرتبة الرقم العسكري  ت
 1969/01/01 معسكر وحدته أثر اإلعتداء اإلسرائيلي 16ك الفيصل / اربد محمد  عبدهللا  صالح  بني عامر جندي اول 65901  1
 1969/01/01 معسكر وحدتة 1كتيبة االمير عبدهللا / عمان فهد  فالح  حمد  الحجاج جندي 71733  2
 1969/02/11 معسكر وحدته أثر اإلعتداء اإلسرائيلي ب الموتور الثاني الطفيلة   إبراهيمعبد اللطيف  خليل  عبد هللا وكيل 7985  3

 1969/02/11 معسكر وحدته أثر اإلعتداء اإلسرائيلي 3كتيبة االميرة بسمة / عمان فراز  فالح  سالم  الحماد  بني صخر جندي 91633  4

 1969/02/11 معسكر وحدته أثر اإلعتداء اإلسرائيلي 3ة االميرة بسمة /كتيب عمان محمد  يوسف  مكازي  المناصير جندي 98221  5

 1969/02/11 معسكر وحدته أثر اإلعتداء اإلسرائيلي 3كتيبة االميرة بسمة / رام هللا يونس  حمدان  محمود  الجواعده جندي اول 104222  6

 1969/02/11 معسكر وحدته أثر اإلعتداء اإلسرائيلي 3ة /كتيبة االميرة بسم الكرك رضا  عبدالمهدي  سالم  العونة جندي 111235  7

 1969/04/15 معسكر وحدته أثر اإلعتداء اإلسرائيلي كتيبة طارق بن زياد الطفيلة موسى  عبدهللا  عبدالعزيز  العوران رقيب 53628  8

 1969/04/21 اإلعتداء اإلسرائيليمعسكر وحدته أثر  6كتيبة المدفعية / اربد عبدهللا  صالح  احمد  بني ياسين جندي 94658  9
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 1969/04/22 الواجهة األمامية 4االسعاف / رام هللا محمود  شكري  داوود  دار عساف جندي 114142  10

 1969/04/26 معسكر وحدته أثر اإلعتداء اإلسرائيلي 6كتيبة المدفعية / عجلون  ناصر  محمد  نصير  الزغول جندي اول 85872  11

 1969/05/11 معسكر وحدته أثر اإلعتداء اإلسرائيلي 9كتيبة االمير محمد / اربد يد  عمر  الرمحيأحمد  ع جندي 118707  12

 1969/05/13 معسكر وحدته أثر اإلعتداء اإلسرائيلي 7ك الملك عبدهللا/ اربد عبدهللا  أحمد  موسى  الجرارحه جندي 95377  13

 1969/05/14 معسكر وحدتة بن زيادكتيبة طارق  المفرق  حسن  حسين  علي  السوح جندي 112543  14

 1969/06/02 معسكر وحدته أثر اإلعتداء اإلسرائيلي كتيبة شرحبيل بن حسنة مأدبا سالم  حسين  عثمان  الهالالت جندي 98062  15

 1969/06/03 معسكر وحدته أثر اإلعتداء اإلسرائيلي كتيبة عبد الرحمن الغافقي رام هللا جمال  حسين  محمد  نصر عريف 106748  16

 1969/06/06 معسكر وحدته أثر اإلعتداء اإلسرائيلي كتيبة اسامة بن زيد رام هللا سبتي  أحمد  عبدهللا  عميرة جندي 119726  17

 1969/06/18 معسكر وحدتة كتيبة حمزة بن عبد المطلب الكرك غالب  يوسف  عطية  الكفاوين مالزم 6864  18

 1969/06/18 معسكر وحدته أثر اإلعتداء اإلسرائيلي كتيبة حمزة بن عبد المطلب اربد ةنايف  أحمد  ياسين  الجرارو  رقيب 51730  19

 1969/06/18 معسكر وحدته أثر اإلعتداء اإلسرائيلي 1الكتيبة / بئر السبع موسى  احمد  سالم  العزازمة جندي اول 52420  20

 1969/06/18 كر وحدته أثر اإلعتداء اإلسرائيليمعس 6الكتيبة / مأدبا سالم  مناور  سالم  القعايدة جندي اول 77003  21

 1969/06/18 معسكر وحدته أثر اإلعتداء اإلسرائيلي كتيبة حمزة بن عبد المطلب الزرقاء علي  مفلح  مهاوش  الخاليله جندي 77447  22

 1969/06/18 ء اإلسرائيليمعسكر وحدته أثر اإلعتدا كتيبة حمزة بن عبد المطلب اربد محمد  احمد  فرج  النموره جندي 106979  23

 1969/06/18 معسكر وحدته أثر اإلعتداء اإلسرائيلي 9كتيبة المدفعية / مأدبا محمد  هالل  محمد  الربيعات جندي 113546  24

 1969/06/18 معسكر وحدته أثر اإلعتداء اإلسرائيلي 10كتيبة / يافا نظام  أسعد  الحلو جندي 118682  25

 1969/06/18 معسكر وحدته أثر اإلعتداء اإلسرائيلي 10كتيبة / عمان احمد  ابو صبحيمحمد  يوسف   جندي 118816  26

 1969/06/18 معسكر وحدته أثر اإلعتداء اإلسرائيلي 9كتيبة المدفعية / الخليل عثمان  عبد الرحمن  حسين  القاضي جندي اول 118818  27

 1969/06/18 معسكر وحدته أثر اإلعتداء اإلسرائيلي 9ية /كتيبة المدفع جرش عوده  سليمان  سليم  العموش جندي 118820  28

 1969/06/20 انفجار قنبلة معسكر التدريب مدرسة الهندسة مأدبا سليمان  فنيخر  مفلح  الكعابنة جندي اول 77231  29

 1969/06/20 اإلسرائيليمعسكر وحدته أثر اإلعتداء  6كتيبة الملك غازي / اربد عبد الرحيم  صالح  سليمان  الربابعة جندي 95260  30

 1969/06/22 معسكر وحدته أثر اإلعتداء اإلسرائيلي كتيبة موسى بن نصير مأدبا نهار  سالم  فالح  الهروط جندي اول 77004  31

 1969/06/25 معسكر وحدته أثر اإلعتداء اإلسرائيلي كتيبة شرحبيل بن حسنة عجلون  عبدهللا  محمود  عبد هللا  الصمادي جندي 10613  32

 1969/06/25 معسكر وحدته أثر اإلعتداء اإلسرائيلي كتيبة موسى بن نصير الكرك أحمد  فرحان  سليم  المعايطة رقيب 42287  33

 1969/06/25 الشيخ معاذ كتيبة شرحبيل بن حسنة اربد إبراهيم  سليمان  سعيد  المريانيين جندي اول 62154  34

 1969/06/25 معسكر وحدته أثر اإلعتداء اإلسرائيلي كتيبة شرحبيل بن حسنة لكركا سعيد  ارشيد  ماضي  البديرات جندي 101140  35

 1969/06/25 الشيخ معاذ كتيبة شرحبيل بن حسنة جرش عيسى  علي  سالم  بني احمد جندي 101220  36

 1969/06/25 الشيخ معاذ كتيبة شرحبيل بن حسنة اربد هالل  مبارك  محمد  الشرمان جندي 101221  37

 1969/06/25 معسكر وحدته أثر اإلعتداء اإلسرائيلي كتيبة شرحبيل بن حسنة الكرك عطاهللا  احمد  إبراهيم  الخطيب جندي 101662  38

 1969/06/25 معسكر وحدته أثر اإلعتداء اإلسرائيلي كتيبة شرحبيل بن حسنة القدس عيد  محمد  عبد هللا  الفقيه عريف 103431  39

 1969/06/25 معسكر وحدته أثر اإلعتداء اإلسرائيلي كتيبة شرحبيل بن حسنة اربد قاسم  عصيري   قاسم  عبد هللا مكلف 667648  40

 1969/06/25 معسكر وحدته أثر اإلعتداء اإلسرائيلي 1كتيبة االمير عبدهللا االلية/ اربد علي  محمد  صفوق  الطاهات مكلف 667949  41

 1969/06/26 معسكر وحدته أثر اإلعتداء اإلسرائيلي 16لفيصل /ك ا مأدبا سالم  سليم  علي  الشوابكة جندي 81903  42

 1969/06/26 معسكر وحدته أثر اإلعتداء اإلسرائيلي 3ب موتر/ الرملة إسماعيل  علي  عبدهللا  حيمور عريف 84677  43

 1969/06/26 ثر اإلعتداء اإلسرائيليمعسكر وحدته أ 3بطارية الموتور الثقيل / رام هللا جهاد  محمود  عبدالقادر  شومان جندي اول 94704  44

 1969/06/26 معسكر التدريب أثناء القفز الليلي 3ب مؤتمر / نابلس لطفي  محمود  عبدالرحيم  برهم عريف 95553  45

 1969/06/26 معسكر وحدته أثر اإلعتداء اإلسرائيلي 3ب المورتر / رام هللا محمد  سليم  حسن  الحاج  محمد جندي 98457  46

 1969/06/26 معسكر التدريب 10كتيبة / جرش نهار  علي  مبارك  المشاقبة جندي 105350  47

 1969/06/26 معسكر وحدته أثر اإلعتداء اإلسرائيلي كتيبة حمزة بن عبد المطلب الكرك حسين  هالل  عويض  الشغار جندي 118819  48

 1969/06/28 كر وحدته أثر اإلعتداء اإلسرائيليمعس 1كتيبة االمير عبدهللا / المفرق  محمد  رويعان  عريان جندي 11838  49

 1969/06/28 معسكر وحدته أثر اإلعتداء اإلسرائيلي كتيبة حمزة بن عبد المطلب اربد سليمان  حامد  عويد  العبيدات عريف 63578  50

 1969/06/28 اء اإلسرائيليمعسكر وحدته أثر اإلعتد 1كتيبة االمير عبدهللا / المفرق  محمد  رويضان  عياف  العموش جندي 88308  51

 1969/07/01 معسكر وحدتة 6كتيبة الملك غازي / اربد محمد  حمد  سليم  الخطاطبة مالزم 5069  52

 1969/07/08 معسكر وحدته أثر اإلعتداء اإلسرائيلي كتيبة عبد الرحمن الغافقي اربد محمد  حسن  مفلح  القرعان جندي 113233  53

 1969/08/02 معسكر وحدته أثر اإلعتداء اإلسرائيلي 1كتيبة االمير عبدهللا / القدس ماعيل  زيادرفيق  محمد  إس جندي 119581  54
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 م1970شهداء الجيش العربي سنة 

 1969/08/06 معسكر وحدته أثر اإلعتداء اإلسرائيلي لواء االمام علي رام هللا داوود  درويش  عسكر  القرعان عريف 103320  55

 1969/08/07 معسكر وحدته أثر اإلعتداء اإلسرائيلي 8مام علي /كتيبة اال اربد يوسف  احمد  يوسف  الخاليلة عريف 20157  56

 1969/08/07 معسكر وحدته أثر اإلعتداء اإلسرائيلي كتيبة عبد الرحمن الغافقي نابلس بكر  يوسف  علي  المفارجة جندي 66208  57

 1969/08/08 عتداء اإلسرائيليمعسكر وحدته أثر اإل سالح الجو الملكي اربد مضهر  جميل  شحادة  العالونة مالزم 8145  58

 1969/08/09 معسكر وحدته أثر اإلعتداء اإلسرائيلي 14كتيبة / مأدبا سليم  فليح  محمد  البريزات جندي 37525  59

 1969/08/09 معسكر وحدته أثر اإلعتداء اإلسرائيلي 14كتيبة الملك محمد الخامس /  نابلس نزية  أحمد  محمد  قصراوي  جندي 100655  60

 1969/08/09 سهل الدبه 5كتيبة/ عجلون  أحمد  علي  عبدهللا  القضاة جندي 106273  61

 1969/08/10 معسكر وحدته أثر اإلعتداء اإلسرائيلي كتيبة عقبة بن نافع مأدبا سليمان   عبد  محمود  الصلح جندي 119630  62

 1969/08/28 ثر اإلعتداء اإلسرائيليمعسكر وحدته أ 14كتيبة / معان سليمان  موسى  محمد  النعيمات رقيب 41351  63

 1969/08/28 الواجهة األمامية 14كتيبة الملك محمد الخامس /  مأدبا خالد  عبدهللا  محمود  الشهوان جندي اول 60523  64

 1969/08/28 معسكر وحدته أثر اإلعتداء اإلسرائيلي 14كتيبة / القدس شاكر  حسن  مصطفى  الخضور عريف 65160  65

 1969/08/28 معسكر وحدته أثر اإلعتداء اإلسرائيلي 14كتيبة / رام هللا عبد العزيز  عامر  عبد الحليم  دار خليل فعري 66165  66

 1969/08/28 معسكر وحدته أثر اإلعتداء اإلسرائيلي 14كتيبة / جرش نايف  عقلة  حسين  الحوامدة جندي 94751  67

 1969/08/28 معسكر وحدته أثر اإلعتداء اإلسرائيلي 14يبة /كت اربد أحمد  عقلة  فندم  بني  حمد جندي 106570  68

 1969/09/01 معسكر وحدته أثر اإلعتداء اإلسرائيلي كتيبة عقبة بن نافع جنين محمد  سعيد  موسى  بركات جندي 103608  69

 1969/09/04 معسكر وحدته أثر اإلعتداء اإلسرائيلي 10كتيبة الدبابات / اربد ركاد  ياسين  عوض  الزعبية جندي اول 112361  70

الخطوط -انفجار لغم أثناء الحرب  1كتيبة الهندسة / عجلون  يوسف  محمد  سالم  المخالده عريف 70915  71
 األمامية

1969/09/18 

 1969/11/09 انفجار قنبلة معسكر التدريب 17كتيبة المدفعية/ المفرق  خميس  فالح  جزوع  بني حسن جندي 90292  72

 1969/12/03 انفجار قنبلة معسكر التدريب 13كتيبة المدفعية / القدس محمود  سالم  محمود  ابوداري  جندي 107909  73

 1969/12/05 معسكر وحدتة اإلستخبارات العسكرية نابلس عبد الكريم  محمد  محمود  داوود  الجعيدي جندي 145728  74

 1969/12/09 معسكر وحدته أثر اإلعتداء اإلسرائيلي 7ك الملك عبدهللا/ اربد اطبةمحمود  سليم  عيسى  الخط جندي اول 64351  75

 1969/12/17 الواجهة األمامية 16ك الفيصل / الكرك خليل  عبد  سلمان  زريقات مرشح 7669  76

 1969/12/17 انفجار قنبلة معسكر التدريب كتيبة عبد الرحمن الغافقي اربد فهمي  خلف  عبد مناف جندي 73510  77

 1969/12/17 انفجار قنبلة معسكر التدريب 13كتيبة المدفعية / اربد علي  رفاعي  ناجي  الطوالبه جندي 100677  78

 1969/12/17 معسكر وحدته أثر اإلعتداء اإلسرائيلي سالح الجو الملكي عجلون  نواف  طعمه  عبد الخليفات جندي 105357  79

 1969/12/18 حوادث مختلفه 6كتيبة الملك غازي / عانم عادل  مرسال  علي  الكواشية مقدم 1721  80

 1969/12/21 معسكر وحدته أثر اإلعتداء اإلسرائيلي لواء اليرموك اربد حسن  حمدان  محمد  العواودة جندي 102084  81

 1969/12/29 معسكر وحدته أثر اإلعتداء اإلسرائيلي المقاومة الشعبية عجلون  رشيد  مصطفى  محمد  بنين  عيسى رقيب 21168  82

 1969/12/29 معسكر وحدته أثر اإلعتداء اإلسرائيلي 4كتيبة المدفعية / القدس محمد  حسن  سليمان  دار عياد عريف 27578  83

 1969/12/29 معسكر وحدته أثر اإلعتداء اإلسرائيلي 4كتيبة المدفعية / جنين محمود  نمر  محمود  أبو الرب رقيب 52555  84

 1969/12/29 معسكر التدريب أثناء القفز الليلي 4كتيبة المدفعية / اربد يح  محسن  اليمنيةمناور  فل جندي 68123  85

 1969/12/29 معسكر وحدته أثر اإلعتداء اإلسرائيلي 4كتيبة المدفعية / البلقاء علي  عبد الحافظ  فارع  حجاحجه جندي 99402  86

 1969/12/29 الخط االمامي ع الجنوباستطال اربد عبدهللا  محمد  عقيل  الزقيالت جندي 118454  87

 1969/12/29 معسكر وحدته أثر اإلعتداء اإلسرائيلي 4كتيبة المدفعية / رام هللا سهيل  عبدالحافظ  إبراهيم  ريان جندي 123051  88

 ريخ االستشهادتا مكان االستشهاد الوحدة البلدة االصلية اسم الشهيد الرتبة الرقم العسكري  ت
 1970/01/17 اربد 3كتيبة االميرة بسمة / اربد محمود  شحادة  عبدالحليم  الشرمان جندي اول 72897  1
 1970/02/09 حادث سير 3كتيبة المدفعية / اربد محمد  مصطفى  محمود  المهيدات رقيب 75395  2
 1970/02/09 ناء المناورهاث 3كتيبة المدفعية / جرش أحمد  حمد  دهيمش  الخوالدة جندي 98488  3

 1970/02/13 حوادث االمن الداخلي 91مركز / الكرك محمد  كريم  فالح  الكساسبة جندي 90888  4

 1970/02/13 حوادث االمن الداخلي مدرسة المشاة الكرك أحمد  كريم  فالح  الكساسبة جندي اول 94880  5

 1970/02/13 حوادث االمن الداخلي 10المدفعية /ق ن ك  الكرك سامي  صالح  عيد  الحباشنة جندي 124290  6

 1970/02/15 حوادث االمن الداخلي 4كتيبة الدبابات / مأدبا فالح  إبراهيم  محمد  الغبين جندي اول 79506  7
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 1970/03/21 معسكر وحدته أثر اإلعتداء اإلسرائيلي الكتيبة الخاصة جرش ماجد  نجيب  محمد  العمور عريف 85553  8

 1970/03/21 معسكر وحدته أثر اإلعتداء اإلسرائيلي الكتيبة الخاصة البلقاء محمد  غضيان  علي  الرواجفة جندي 90611  9

 1970/03/21 معسكر وحدته أثر اإلعتداء اإلسرائيلي الكتيبة الخاصة الكرك سالم  محمد  موسى  العونة جندي 111272  10

 1970/03/21 معسكر وحدته أثر اإلعتداء اإلسرائيلي الكتيبة الخاصة معان أحمد  عبدهللا  علي  السالمين جندي 111291  11

 1970/04/08 معسكر وحدته أثر اإلعتداء اإلسرائيلي 10ك ت ك الهاشميه / اربد خالد  محمد  شامخ  الهنداوي  جندي 60152  12

 1970/04/09 الكرك 10كتيبة الدبابات / المفرق  يونس  محمد  منيزل  الحراحشة نقيب 4781  13

 1970/04/09 حوادث االمن الداخلي 2كتيبة الحرس الملكي/ مأدبا أحمد  عايد  عويدي  الشهوان جندي اول 86150  14

 1970/04/10 معسكر وحدته أثر اإلعتداء اإلسرائيلي 10كتيبة الدبابات / المفرق  محمد  فالح  طافش  الخوالدة جندي 81526  15

 1970/04/11 معسكر وحدته أثر اإلعتداء اإلسرائيلي 6كتيبة الملك غازي / مأدبا الجماعين عوده هللا  عقيل  عوده هللا  جندي 35000  16

 1970/04/11 معسكر وحدته أثر اإلعتداء اإلسرائيلي 10الكتيبة الهاشمية / مأدبا سليمان  عبدهللا  درويش  الحواتمة عريف 37983  17

 1970/04/11 معسكر وحدته أثر اإلعتداء اإلسرائيلي 10الهاشمية /الكتيبة  مأدبا فالح  مفضي  عوض  األزايدة جندي 79772  18

 1970/04/14 معسكر وحدته أثر اإلعتداء اإلسرائيلي 1كتيبة الهندسة / جرش مفلح  محمد  مفلح  العموش جندي 77466  19

 1970/04/20 الواليات المتحدة األمريكية سالح الجو الملكي عمان غازي  تديم  رجب مالزم 8823  20

 1970/05/02 حوادث االمن الداخلي كتيبة زيد بن حارثة مأدبا أحمد  مسلم  سمري  الشريقيين جندي 97055  21

 1970/05/15 حوادث االمن الداخلي الجيش الشعبي البلقاء احمد  يعقوب  مصطفى  الوريكات بال 1  22

 1970/05/15 لداخليحوادث االمن ا الجيش الشعبي البلقاء أيوب  يعقوب  مصطفى  الوريكات بال 2  23

 1970/05/15 حوادث االمن الداخلي الجيش الشعبي اربد ابراهيم  مفلح  صياح بال 3  24

 1970/05/15 حوادث االمن الداخلي الجيش الشعبي الزرقاء احمد  الهاجس  المطلق بال 4  25

 1970/05/15 حوادث االمن الداخلي الجيش الشعبي عمان ابراهيم  العبد  جفلي بال 5  26

 1970/05/15 حوادث االمن الداخلي الجيش الشعبي البلقاء احمد  فضيل  بخيت  المناصير بال 6  27

 1970/05/15 حوادث االمن الداخلي الجيش الشعبي عمان احمد  محمد  سالم بال 7  28

 1970/05/15 حوادث االمن الداخلي الجيش الشعبي عمان حسين  سالمة  حسن  ابو خروب بال 8  29

 1970/05/15 حوادث االمن الداخلي الجيش الشعبي عمان علي  السكرانحسن   بال 9  30

 1970/05/15 حوادث االمن الداخلي الجيش الشعبي مأدبا خلف  عبدالهادي  حسين بال 10  31

 1970/05/15 حوادث االمن الداخلي الجيش الشعبي جرش سليمان  عبدالرحيم  الصغير بال 11  32

 1970/05/15 حوادث االمن الداخلي الجيش الشعبي مأدبا ويمرسليمان  عبدالقادر  الع بال 12  33

 1970/05/15 حوادث االمن الداخلي الجيش الشعبي اربد سعود  حسن  مسلم بال 13  34

 1970/05/15 حوادث االمن الداخلي الجيش الشعبي جرش سليمان  سالم  محمد  فالح بال 14  35

 1970/05/15 حوادث االمن الداخلي بيالجيش الشع اربد صقر  قاسم  عبدالهادي بال 15  36

 1970/05/15 حوادث االمن الداخلي الجيش الشعبي اربد طالب  محمد  عوض بال 16  37

 1970/05/15 حوادث االمن الداخلي الجيش الشعبي جرش كايد  محمود  احمد  سالمة بال 17  38

 1970/05/15 لداخليحوادث االمن ا الجيش الشعبي البلقاء عبدالرازق  محمود  سالم بال 18  39

 1970/05/15 حوادث االمن الداخلي الجيش الشعبي اربد عبدهللا  سالمة  عبدالعزيز بال 19  40

 1970/05/15 حوادث االمن الداخلي الجيش الشعبي جرش عبدالهادي  حمدان  الشاعر بال 20  41

 1970/05/15 حوادث االمن الداخلي الجيش الشعبي جرش عقلة  عبدهللا  محمد بال 21  42

 1970/05/15 حوادث االمن الداخلي الجيش الشعبي جرش عبدالحميد  سليمان  موسى  المحاسيس بال 22  43

 1970/05/15 حوادث االمن الداخلي الجيش الشعبي عمان عبدالحافظ  محمد  موسى بال 23  44

 1970/05/15 حوادث االمن الداخلي الجيش الشعبي عجلون  عواد  محمد  االسعد بال 24  45

 1970/05/15 حوادث االمن الداخلي الجيش الشعبي عجلون  علي  محمد  عبدهللا بال 25  46

 1970/05/15 حوادث االمن الداخلي الجيش الشعبي المفرق  علي  فالح  سليمان  قاسم بال 26  47

 1970/05/15 حوادث االمن الداخلي الجيش الشعبي اربد محمد  يوسف  عبدالرحمن بال 27  48

 1970/05/15 حوادث االمن الداخلي مقاومة شعبية المفرق  حمد  خلف  الزواهرةموسى  م بال 28  49

 1970/05/15 حوادث االمن الداخلي الجيش الشعبي عمان محمد  البغيل  الحميدان بال 29  50

 1970/05/15 حوادث االمن الداخلي مقاومة شعبية عجلون  منصور  ابراهيم  سالم بال 30  51

 1970/05/15 حوادث االمن الداخلي الجيش الشعبي الزرقاء ي محمد  مفلح  شتيو  بال 31  52
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 1970/05/15 حوادث االمن الداخلي الجيش الشعبي عمان محمد  يعقوب  مصطفى  الوريكات بال 32  53

 1970/05/15 حوادث االمن الداخلي الجيش الشعبي الطفيلة محسن  سليمان  احمد  الهلول بال 33  54

 1970/05/15 حوادث االمن الداخلي الجيش الشعبي اربد ممحمود  نجيب  العزا بال 34  55

 1970/05/15 حوادث االمن الداخلي الجيش الشعبي جرش محمد  عيسى  احمد بال 35  56

 1970/05/15 حوادث االمن الداخلي الجيش الشعبي عجلون  محمد  مضعان  علي  الزغول بال 36  57

 1970/05/15 حوادث االمن الداخلي شعبيالجيش ال عجلون  محمد  سليمان  عبدالوالي بال 37  58

 1970/05/15 حوادث االمن الداخلي الجيش الشعبي اربد محمد  سليم  الرقيات بال 38  59

 1970/05/15 حوادث االمن الداخلي الجيش الشعبي جرش مصطفى  عقله  هيفان بال 39  60

 1970/05/15 الداخلي حوادث االمن الجيش الشعبي مأدبا مفضي  محسن  عقله  الحالحله بال 40  61

 1970/05/15 حوادث االمن الداخلي الجيش الشعبي عجلون  محمد  احمد  عبدهللا بال 41  62

 1970/05/15 حوادث االمن الداخلي الجيش الشعبي جرش محمد  علي  المصلح بال 42  63

 1970/05/15 حوادث االمن الداخلي الجيش الشعبي جرش محمد  احمد  منديل بال 43  64

 1970/05/15 حوادث االمن الداخلي الجيش الشعبي اربد محمود  عبدالقادر  محمد بال 44  65

 1970/05/15 حوادث االمن الداخلي مقاومة شعبية جرش موسى  عبدالرحمن  سليمان بال 45  66

 1970/05/15 حوادث االمن الداخلي مقاومة شعبية الزرقاء يوسف  سليمان  شتيوي  بال 46  67

 1970/05/15 حوادث االمن الداخلي مقاومة شعبية عمان الرفاعي يوسف  حسين  بال 47  68

 1970/05/15 حوادث االمن الداخلي الجيش الشعبي الكرك احمد  عيد  الدرويش بال 48  69

 1970/05/15 حوادث االمن الداخلي الجيش الشعبي اربد احمد  محمد  محمود بال 49  70

 1970/05/15 حوادث االمن الداخلي شعبيالجيش ال الكرك احمد  عودةهللا  خليل بال 50  71

 1970/05/15 حوادث االمن الداخلي مقاومة شعبية الزرقاء مفلح  علي  موسى بال 51  72

 1970/05/15 حوادث االمن الداخلي الجيش الشعبي الزرقاء محمد  عبدالقادر  احمد بال 52  73

 1970/05/15 ن الداخليحوادث االم مقاومة شعبية الزرقاء مطلق  عطاهللا  احمد بال 53  74

 1970/05/15 حوادث االمن الداخلي الجيش الشعبي اربد محمد  عواد  خليفة بال 54  75

 1970/05/15 حوادث االمن الداخلي الجيش الشعبي اربد محمد  احمد  محمد بال 55  76

 1970/05/15 حوادث االمن الداخلي الجيش الشعبي اربد محمد  علي  صياح بال 56  77

 1970/05/15 حوادث االمن الداخلي الجيش الشعبي اربد حمد  صالح  مفلحم بال 57  78

 1970/05/15 حوادث االمن الداخلي الجيش الشعبي اربد محمد  مفلح  محمد بال 58  79

 1970/05/15 حوادث االمن الداخلي الجيش الشعبي اربد محمود  عقيل  حسن بال 59  80

 1970/05/15 حوادث االمن الداخلي يةمقاومة شعب اربد مصطفى  عبدالقادر بال 60  81

 1970/05/15 حوادث االمن الداخلي الجيش الشعبي اربد محمد  سليمان  عبدالوالي بال 61  82

 1970/05/15 حوادث االمن الداخلي مقاومة شعبية اربد ممدوح  محمد  علي بال 62  83

 1970/05/15 ن الداخليحوادث االم الجيش الشعبي البلقاء محمد  عبدالرزاق  ابوشحوت بال 63  84

 1970/05/15 حوادث االمن الداخلي الجيش الشعبي اربد علي  شحادة  خلف بال 64  85

 1970/05/15 حوادث االمن الداخلي الجيش الشعبي اربد علي  صالح  يونس بال 65  86

 1970/05/15 حوادث االمن الداخلي الجيش الشعبي اربد عيسى  محمود  نصير بال 66  87

 1970/05/15 حوادث االمن الداخلي الجيش الشعبي جرش له  عبدالقادر  مصطفىعق بال 67  88

 1970/05/15 حوادث االمن الداخلي الجيش الشعبي البلقاء عبدالرازق  احمد  عبدالقادر بال 68  89

 1970/05/15 حوادث االمن الداخلي الجيش الشعبي الكرك سالم  سالمة  غيث بال 69  90

 1970/05/15 حوادث االمن الداخلي الجيش الشعبي الزرقاء سيرفارس  خالد  اك بال 70  91

 1970/05/15 حوادث االمن الداخلي الجيش الشعبي الكرك فرج  غافل  مفلح بال 71  92

 1970/05/15 حوادث االمن الداخلي مقاومة شعبية اربد يوسف  احمد  مبارك بال 72  93

 1970/05/15 االمن الداخليحوادث  الجيش الشعبي جرش برجس  خليل  حداد بال 73  94

 1970/05/15 حوادث االمن الداخلي مقاومة شعبية البلقاء هاشم  فريد  الكلوب بال 74  95

 1970/05/21 انفجار لغم 2كتيبة الهندسة / جنين راجي  عبدالجبار  محمد  العرام رقيب 61530  96

 1970/05/31 انفجار لغم 2كتيبة الهندسة / اربد عيسى  خالد  عيسى  العصباي جندي اول 96581  97
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 1970/06/03 معسكر وحدته أثر اإلعتداء اإلسرائيلي 2كتيبة الالسلكي/ اربد إسماعيل  أحمد  رستم  الرزاقين جندي 95365  98

 1970/06/04 حوادث االمن الداخلي التعبئة العامة عمان علي  الياس  مفضي  بني صخر رقيب 26600  99

 1970/06/07 حوادث االمن الداخلي 3مجموعة االشغال / اربد د  العجلونيعبدهللا  أحمد  سعي مالزم 5965  100

 1970/06/08 حوادث االمن الداخلي 2كتيبة الهندسة / مأدبا مناور  عبدالمجيد  محمد  الغنيمات عريف 70809  101

 1970/06/09 حوادث االمن الداخلي مديرية شؤون االفراد اربد حسين  علي  صالح  الحودات مالزم 4699  102

 1970/06/09 حوادث االمن الداخلي وحدة الموكب الملكي معان إبراهيم  حرب  مقبل  الرفاعية رقيب 58205  103

 1970/06/09 حوادث االمن الداخلي 16ك الفيصل / اربد محمد  عبدالقادر  حسين  الربابعة جندي اول 68526  104

 1970/06/09 حوادث االمن الداخلي 1/ الحرس الملكي المفرق  فهد  صياد  حسن  العظامات جندي 86378  105

 1970/06/09 حوادث االمن الداخلي مشغل لواء الحرس الملكي االولى الزرقاء خلف  حليفة  محارب  الزواهرة جندي 92634  106

 1970/06/09 حوادث االمن الداخلي 6كتيبة الحرس الملكي / عمان خالد  سليم  قاسم  بني مجاهد جندي 106448  107

 1970/06/09 حوادث االمن الداخلي 6كتيبة الحراسات الملكية/ جرش أحمد  هليل  راشد  الزريقات ديجن 119596  108

 1970/06/09 حوادث االمن الداخلي 3الفرقة المدرعة / اربد توفيق  احمد  عطية  الطبيشات جندي 124332  109

 1970/06/10 حوادث االمن الداخلي 2/كتيبة الحرس الملكي الكرك محمد  عودة هللا  عليان  الحباشنة جندي 79563  110

 1970/06/10 حوادث االمن الداخلي الشرطة العسكرية الزرقاء عوده  سليمان  خلف  الخاليله جندي 81555  111

 1970/06/10 حوادث االمن الداخلي كتيبة حمزة بن عبد المطلب عمان عطا  محمد  علي  ابوحماد  بني صخر جندي اول 93467  112

 1970/06/10 حوادث االمن الداخلي 2كتيبة الحرس الملكي/ اربد حمد  عبدالغني  محمد  بني الفيم جندي 118384  113

 1970/06/10 حوادث االمن الداخلي الخدمات الطبية عجلون  محمود  علي  كايد  الفريحات جندي 120347  114

 1970/06/11 من الداخليحوادث اال 9كتيبة االمير محمد / عمان سليمان  حسين  سليمان  الديكة عريف 41277  115

 1970/06/11 حوادث االمن الداخلي 9كتيبة االمير محمد / اربد صالح  عبد هللا  صالح  السعافنة جندي 105832  116

 1970/06/11 حوادث االمن الداخلي الشرطة العسكرية اربد محمود  عبدهللا  سطعان  الخطيب جندي 118303  117

 1970/06/11 حوادث االمن الداخلي 9كتيبة االمير محمد / الطفيلة راتذيب  جدوع  خليل  البح جندي 122592  118

 1970/06/12 حوادث االمن الداخلي 6كتيبة المدفعية / اربد يوسف  موسى  حسن  الرياحنه جندي 55665  119

 1970/06/12 حوادث االمن الداخلي 6كتيبة المدفعية / اربد حسين  علي  محمود  عيسى  المهيدات جندي 73179  120

 1970/06/12 حوادث االمن الداخلي كتيبة حمزة بن عبد المطلب عجلون  محمود  غصاب  حمدان  الغرايبة عريف 99265  121

 1970/06/19 اثناء المناوره 4كتيبة االمير حسن / الكرك تيسير  عبدالرحمن  عمر  القطاونة جندي 99440  122

 1970/06/21 معسكر وحدته أثر اإلعتداء اإلسرائيلي 10الكتيبة الهاشمية / رام هللا عادل  حمدان  عبد هللا  أبو سليم جندي 100905  123

 1970/06/24 حوادث االمن الداخلي كتيبة الالسلكي االولى عجلون  عمر  حسين  مزعل  العساسله جندي 97371  124

 1970/06/24 لداخليحوادث االمن ا كتيبة عبدهللا ين رواحة الضفة الغربية محمد  حسين  بدوي  السياءة جندي 99628  125

 1970/07/10 معسكر وحدتة 10كتيبة المدفعية / معان صالح  شفيق  صالح  الصالحات مالزم 7812  126

 1970/07/10 معسكر وحدته أثر اإلعتداء اإلسرائيلي اإلستخبارات العسكرية عمان أحمد  مفلح  ناجي  الرمامنة وكيل 9104  127

 1970/07/10 معسكر وحدته أثر اإلعتداء اإلسرائيلي اإلستخبارات العسكرية اربد رواشدةأحمد  محمد  سليمان  ال رقيب اول 38742  128

 1970/07/10 معسكر وحدته أثر اإلعتداء اإلسرائيلي 2كتيبة الالسلكي/ طولكرم محمد  محمود  محمد  العطعوط عريف 59994  129

 1970/07/10 معسكر وحدته أثر اإلعتداء اإلسرائيلي 12/الفرقة االلية  عجلون  مصطفى  حسين  محمد  الرشايدة رقيب اول 70119  130

 1970/07/10 معسكر وحدته أثر اإلعتداء اإلسرائيلي 12الفرقة االلية / الكرك ميخائيل  سالم  خليل  العشكة جندي 99309  131

 1970/07/10 سرائيليمعسكر وحدته أثر اإلعتداء اإل كتيبة طارق بن زياد جنين فرحان  سليم  حنا  أبو سحلية جندي 100377  132

 1970/07/10 معسكر وحدته أثر اإلعتداء اإلسرائيلي اإلستخبارات العسكرية البلقاء عبد الرحمن  عبد هللا  مفلح  الرمامنة عريف 104655  133

 1970/07/11 حوادث االمن الداخلي كتيبة الالسلكي االولى عجلون  سعد  سليم  ايوب  نصرهللا رقيب اول 41987  134

 1970/07/12 معسكر وحدته أثر اإلعتداء اإلسرائيلي اإلستخبارات العسكرية نابلس أحمد  توفيق  داود  دار عامر رقيب اول 66355  135

 1970/07/20 حوادث االمن الداخلي كتيبة طارق بن زياد البلقاء عبدالرزاق  أحمد  بخيت  الشنيكات جندي 90401  136

 1970/07/20 معسكر وحدته أثر اإلعتداء اإلسرائيلي 3ب مؤتمر / كركال راضي  احمد  خليل  الشمايله جندي 94359  137

 1970/07/23 حوادث االمن الداخلي 8كتيبة االمام علي / عمان محمد  سالم  حمدان  القطايفة جندي 60257  138

 1970/08/06 سرائيليمعسكر وحدته أثر اإلعتداء اإل كتيبة عبد الرحمن الغافقي القدس محمد  محمد  حميدة  حميدة جندي 113320  139

 1970/08/14 معسكر وحدته أثر اإلعتداء اإلسرائيلي 15كتيبة خالد بن الوليد / معان محمد  عيسى  علي  الطورة جندي 79270  140

 1970/08/14 معسكر وحدته أثر اإلعتداء اإلسرائيلي 15كتيبة خالد بن الوليد / الكرك بخيت  شتيان  إبراهيم  العمرو جندي 130055  141

 1970/08/21 حوادث االمن الداخلي 10كتيبة الدبابات / معان محمد  بخيت  صالح  الدراوشة جندي 118914  142
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 1970/08/26 حوادث االمن الداخلي مركز تدريب المستجدين عمان صالح  يوسف  هالل  بني صخر جندي 87311  143

 1970/08/29 حوادث االمن الداخلي 1/كتيبة المدرعات  الضفة الغربية علي  محمد  رجا  الصقور جندي 65363  144

 1970/09/01 معسكر وحدته أثر اإلعتداء اإلسرائيلي كتيبة جعفر بن ابي طالب البلقاء حسان  عايش  راضي  الحجاج جندي 95039  145

 1970/09/02 حوادث االمن الداخلي 12كتيبة الدبابات / اربد محمود  مصطفى  عبدهللا  البواعنة جندي اول 72065  146

 1970/09/02 حوادث االمن الداخلي 12كتيبة الدبابات / البلقاء محمود  محمد  فهد  العدوان جندي اول 93246  147

 1970/09/03 حوادث االمن الداخلي 1كتيبة االمير عبدهللا / عمان مفلح  قبالن  جديع  الجبور جندي 91536  148

 1970/09/03 حوادث االمن الداخلي 5عية /كتيبة  المدف معان خليل  بشير  حسين  الرفايعة جندي 111717  149

 1970/09/04 حوادث االمن الداخلي 10الكتيبة الهاشمية / جرش محمد  صالح  عبدالرحيم  الزيادنة جندي اول 67748  150

 1970/09/04 حوادث االمن الداخلي كتيبة سعد بن ابي وقاص الكرك محسن  محمد  محسن  القويدر جندي 130320  151

 1970/09/05 حوادث االمن الداخلي 5كتيبة الهندسة / الضفة الغربية بشير  محمود  أحمد  دار منصور جندي 120258  152

 1970/09/05 حوادث االمن الداخلي 5كتيبة الهندسة / الطفيلة هاشم  حمود  حمدان  القطامين جندي 124632  153

 1970/09/07 دث االمن الداخليحوا 10الكتيبة الهاشمية / اربد محمد  حسن  حمادة  الصفدي جندي 86405  154

 1970/09/07 حوادث االمن الداخلي 18كتيبة المدفعية / اربد عمر  محمد  عبد القادر  بني عامر عريف 96839  155

 1970/09/08 حوادث االمن الداخلي 18كتيبة المدفعية / اربد علي  محمد  سالمه  المومني رقيب 61796  156

 1970/09/08 حوادث االمن الداخلي كتيبة ابو عبيده عامر ين الجراح اربد الحجات محمد  حسين  علي  جندي اول 101460  157

 1970/09/08 حوادث االمن الداخلي كتيبة ابو عبيده عامر ين الجراح المفرق  حليحل  هالل  قاسم  السردية جندي 102053  158

 1970/09/08 حوادث االمن الداخلي الجراحكتيبة ابو عبيده عامر ين  اربد محمد  عيسى  هويدي  الخمايسة جندي 102299  159

 1970/09/08 حوادث االمن الداخلي 20كتيبة المدفعية / اربد عيسى  حسن  فارس  الطرابشة جندي اول 105306  160

 1970/09/09 عمان 3كتيبة الحرس الملكي / اربد منصور  سرسك  هشال  السرحان نقيب 4860  161

 1970/09/09 حوادث االمن الداخلي 1كتيبة المدرعات / المفرق  يدعايد  سالم  شبار  المساع مدني 38259  162

 1970/09/09 حوادث االمن الداخلي 2كتيبة الحرس الملكي/ الكرك سليمان  حمادة  سالمة  الشواورة جندي 79724  163

 1970/09/09 حوادث االمن الداخلي 2كتيبة الحرس الملكي/ معان هليل  سالمة  علي  الزالبية جندي اول 82440  164

 1970/09/09 حوادث االمن الداخلي 1كتيبة المدرعات / المفرق  عواد  محمد  عايش  الشديفات جندي اول 85078  165

 1970/09/09 حوادث االمن الداخلي 1كتيبة المدرعات / المفرق  موسى  عايد  مفلح  السردية جندي 91875  166

 1970/09/09 حوادث االمن الداخلي زة بن عبد المطلبكتيبة حم المفرق  فالح  ميدان  زايد  السرحان جندي 93627  167

 1970/09/09 حوادث االمن الداخلي 2كتيبة الحرس الملكي/ مأدبا جزاع  حسن  سويلم  السنيد جندي اول 95822  168

 1970/09/09 حوادث االمن الداخلي سالح الجو الملكي البلقاء محمد  يحيى  عبدالرزاق  العربيات جندي 120498  169

 1970/09/09 حوادث االمن الداخلي 1كتيبة المدرعات / عمان سليم  عبدالرحمن  سعد  الذيبه جندي 121885  170

 1970/09/09 حوادث االمن الداخلي 2كتيبة الحرس الملكي/ معان عبد الهادي  حسن  نصار  العودات جندي 125293  171

 1970/09/10 حوادث االمن الداخلي لعامةنقليات القيادة ا معان دميثان  مطلق  محمد  الزوايدة جندي 56223  172

 1970/09/10 سهل الدبه مديرية االفتاء الزرقاء محمد  علي  محمد  الخاليلة رقيب اول 68979  173

 1970/09/10 حوادث االمن الداخلي كتيبة اسامة بن زيد الضفة الغربية علي  إبراهيم  علي  سليمان جندي 103893  174

 1970/09/10 حوادث االمن الداخلي كتيبة صالح الدين االيوبي اربد مطر  الدرابسة  إبراهيم  حمدان جندي 130874  175

 1970/09/12 حوادث االمن الداخلي 9كتيبة االمير محمد / اربد مفيد  علي  محمد  االسمر جندي 130873  176

 1970/09/13 حوادث االمن الداخلي اللواء الهاشمي الزرقاء كريم  قطيش  راشد  الشرعة وكيل 9235  177

 1970/09/15 حوادث االمن الداخلي 5كتيبة المشاة / الكرك عوده  فليح  مفلح  الحباشنة مرشح 8612  178

 1970/09/15 حوادث االمن الداخلي 5كتيبة المشاة / معان غنيم  عيد  جريبيع  المفاجعة جندي 124825  179

 1970/09/15 ادث االمن الداخليحو  5كتيبة المشاة / مأدبا عايش  عوده  بنيه  الهقيش جندي 127425  180

 1970/09/17 حوادث االمن الداخلي كتيبة عمر ين الخطاب عجلون  محمد  علي  الهندي  العريقات مالزم اول 5222  181

 1970/09/17 حوادث االمن الداخلي 14كتيبة الملك محمد الخامس /  اربد حسين  علي  محمود  البواعنه مالزم 6575  182

 1970/09/17 حوادث االمن الداخلي 1كتيبة المدرعات / عمان نيزل  عقلة  المخامرةثاني  م مالزم 6846  183

 1970/09/17 الزرقاء كتيبة الالسلكي االولى البلقاء عوني  عواد  عبدالقادر  النجداوي  مالزم اول 7122  184

 1970/09/17 حوادث االمن الداخلي 5كتيبة الدبابات  / اربد جمال  عبداللطيف  صالح  خضر مالزم 7790  185

 1970/09/17 عمان 3كتيبة الحرس الملكي / البلقاء محمود  سليمان  محمد  الفاعوري  مالزم 7804  186

 1970/09/17 حوادث االمن الداخلي 2كتيبة المدرعات/ البادية الشمالية علي  ركاد  بعيشي وكيل 8413  187
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 1970/09/17 وادث االمن الداخليح 3كتيبة المدرعات / عمان طه  خالد  صالح  المحارمة مرشح 8627  188

 1970/09/17 حوادث االمن الداخلي 5كتيبة الملك علي / الضفة الغربية محمود  سليمان  محمد  صالح مرشح 8637  189

 1970/09/17 حوادث االمن الداخلي 9كتيبة الدبابات / اربد محمد  أحمد  إبراهيم  الزعبي مالزم 9361  190

 1970/09/17 حوادث االمن الداخلي 7ك الملك عبدهللا/ الكرك رشيد  النعيمات مدهللا  إسماعيل  رقيب 21750  191

 1970/09/17 حوادث االمن الداخلي كتيبة سعد بن ابي وقاص الضفة الغربية نزال  حديد  نوحان  السوالمة رقيب 29313  192

 1970/09/17 داخليحوادث االمن ال 7ك الملك عبدهللا/ عمان نزال  حسن  خلف  الزففة جندي اول 30109  193

 1970/09/17 حوادث االمن الداخلي 5كتيبة المشاة / الزرقاء أشعير  محمد  خلف  الصويتي رقيب 37546  194

 1970/09/17 حوادث االمن الداخلي 9كتيبة االمير محمد / معان فواز  جزاع  ضيف هللا  الجازي  رقيب 37796  195

 1970/09/17 حوادث االمن الداخلي كتيبة عبدهللا ين رواحة ركالك جميل  جخيدم  سليمان  الحجازين رقيب 38901  196

 1970/09/17 حوادث االمن الداخلي 5كتيبة الملك علي / المفرق  ارشيد  حسن  ارشيد  الحرايرة رقيب 38990  197

 1970/09/17 حوادث االمن الداخلي م الالسلكي الملكي الضفة الغربية صادق  عبد هللا  عبد الحافظ رقيب اول 39798  198

 1970/09/17 حوادث االمن الداخلي 7ك الملك عبدهللا/ مأدبا علي  ارخيص  علي  الشخانبة جندي اول 40429  199

 1970/09/17 حوادث االمن الداخلي 2كتيبة المدرعات/ معان محمد  عطية  عوض  الحويطات عريف 52311  200

 1970/09/17 حوادث االمن الداخلي الدروع مركز تدريب عمان قبالن  سليمان  سالم  الحديد رقيب اول 56243  201

 1970/09/17 حوادث االمن الداخلي 7ك الملك عبدهللا/ الضفة الغربية عبدهللا  أحمد  رباع  الربابعه عريف 59355  202

 1970/09/17 حوادث االمن الداخلي مجموعة الهندسة اربد أيوب  فريج  قندح  شطنا رقيب 60332  203

 1970/09/17 حوادث االمن الداخلي 8كتيبة المدفعية/ اربد ليمان  محمد  الصماديمحمد  س رقيب اول 61154  204

 1970/09/17 حوادث االمن الداخلي 3كتيبة الحرس الملكي / عجلون  مصطفى  عبدهللا  مصطفى  الغرايبة جندي 62351  205

 1970/09/17 الداخلي حوادث االمن 3كتيبة الحرس الملكي / مأدبا نايف  احمد  حسن  الرواجيح عريف 63479  206

 1970/09/17 حوادث االمن الداخلي 5كتيبة الملك علي / اربد يونس  فرحان  عوض  العمري  جندي اول 67055  207

 1970/09/17 حوادث االمن الداخلي 5كتيبة الملك علي / اربد محمد  عبدهللا  صالح  المقابلة جندي اول 67317  208

 1970/09/17 حوادث االمن الداخلي 1كتيبة المدرعات / مأدبا موسى  علي  خلف  الرواشدة عريف 68772  209

 1970/09/17 حوادث االمن الداخلي كتيبة عبدهللا ين رواحة معان حمودة  عقيل  مهاوش  الحويطات عريف 70088  210

 1970/09/17 حوادث االمن الداخلي 7ك الملك عبدهللا/ الزرقاء حسن  أحمد  حمدان  الغويريين جندي اول 70779  211

 1970/09/17 حوادث االمن الداخلي 5كتيبة الملك علي / عمان جميل  خليفة  عبدهللا  الحسامية جندي 72319  212

 1970/09/17 حوادث االمن الداخلي 5كتيبة الملك علي / عمان يوسف  عبدالمهدي  مقبل  الشعار جندي 72320  213

 1970/09/17 حوادث االمن الداخلي تيبة الخاصةالك عجلون  أحمد  علي  عودة  حسين  القضاة جندي اول 73388  214

 1970/09/17 حوادث االمن الداخلي مشاغل الالسلكي الرئيسية البلقاء عوض  ناصر  عوده  حداد جندي اول 76053  215

 1970/09/17 حوادث االمن الداخلي الكتيبة الخاصة المفرق  سليمان  عودة  محمد  العظامات جندي 77173  216

 1970/09/17 حوادث االمن الداخلي 10الكتيبة الهاشمية / الضفة الغربية خليل  سعد  خليل  الحباشنة جندي اول 77320  217

 1970/09/17 حوادث االمن الداخلي 3كتيبة الحرس الملكي / معان سالم  سليمان  مطلق  الحويطات رقيب 78509  218

 1970/09/17 حوادث االمن الداخلي 2كتيبة الحرس الملكي/ عمان عويد  غبن  طاهر  بني صخر عريف 79707  219

 1970/09/17 حوادث االمن الداخلي 18كتيبة المدفعية / جرش توفيق  خليفة  عبدالرحمن  الزيادنة جندي 82753  220

 1970/09/17 حوادث االمن الداخلي مدرسة المشاة عجلون  محمد  إبراهيم  عبدالمحسن  المومني عريف 85863  221

 1970/09/17 حوادث االمن الداخلي 5كتيبة المشاة / مأدبا بر  الغبينحمود  عمر  عن جندي 87378  222

 1970/09/17 حوادث االمن الداخلي 1سرية الدبابات / عمان عقله  حميد  عيد  الحاوشة جندي اول 87402  223

 1970/09/17 حوادث االمن الداخلي 3كتيبة الدبابات / الضفة الغربية يوسف  محمد  مسلم  بني عطية عريف 87419  224

 1970/09/17 حوادث االمن الداخلي 3كتيبة الدبابات / المفرق  حسين  فالح  حسين  العموش جندي اول 88224  225

 1970/09/17 حوادث االمن الداخلي ك مجموعة الهندسة اربد عبد الكريم  فالح  علي  الجرارحة جندي 88390  226

 1970/09/17 حوادث االمن الداخلي 1المدرعات /كتيبة  الكرك جريس  سالمة  حنا  مدانات جندي اول 89255  227

 1970/09/17 حوادث االمن الداخلي مشاغل االمير فيصل الزرقاء عيسى  حسن  حسين  الترك جندي 89598  228

 1970/09/17 حوادث االمن الداخلي كتيبة المدرعات المفرق  عايد  مفلح  ارشيد  السرحان جندي اول 89847  229

 1970/09/17 حوادث االمن الداخلي 2كتيبة الدبابات / مأدبا محمد  خنيفس  الشواكرة  عبد الحميد جندي 89945  230

 1970/09/17 حوادث االمن الداخلي 7ك الملك عبدهللا/ مأدبا مفلح  سالمة  فالح  الوخيان جندي 90150  231

 1970/09/17 ن الداخليحوادث االم 2كتيبة الحرس الملكي/ المفرق  حسين  عليان  فالح  بني صخر جندي اول 91593  232
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 1970/09/17 حوادث االمن الداخلي 5كتيبة الدبابات  / المفرق  كريم  خالد  علي  العاصم جندي 91828  233

 1970/09/17 حوادث االمن الداخلي 5كتيبة الملك علي / المفرق  رجا  موسى  رجا  السرحان جندي 92101  234

 1970/09/17 حوادث االمن الداخلي 1كتيبة المدرعات / فرق الم فالح  ملوصي  عايد  السرحان جندي اول 93784  235

 1970/09/17 حوادث االمن الداخلي 2كتيبة المدفعية / اربد نايف  محمود  خليفة  العكور جندي 94574  236

 1970/09/17 حوادث االمن الداخلي كتيبة عمر ين الخطاب المفرق  عبد السالم  خليفة  عبد هللا  بني حسن جندي اول 95840  237

 1970/09/17 حوادث االمن الداخلي كتيبة عبد الرحمن الغافقي جرش مصطفى  سليم  علي  الدالبيح جندي 96875  238

 1970/09/17 حوادث االمن الداخلي كتيبة عبدهللا ين رواحة مأدبا خلف  سليمان  نزال  اللوانسة جندي 97135  239

 1970/09/17 حوادث االمن الداخلي عد بن ابي وقاصكتيبة س مأدبا مفضي  خلف  مطر  بني حميدة جندي 97471  240

 1970/09/17 حوادث االمن الداخلي 4كتيبة الحرس الملكي / اربد فوزي  أحمد  محمد  أبوزيتون  جندي 98250  241

 1970/09/17 حوادث االمن الداخلي مدرسة سالح المدفعية اربد يوسف  مفلح  حسن  العبيدات رقيب 98538  242

 1970/09/17 حوادث االمن الداخلي 18كتيبة المدفعية / الضفة الغربية ة  علي  قاسم  دار عليجمع جندي 100025  243

 1970/09/17 حوادث االمن الداخلي كتيبة سعد بن ابي وقاص اربد محمود  منصور  راشد  الشرمان جندي 101831  244

 1970/09/17 حوادث االمن الداخلي كتيبة عمر ين الخطاب عجلون  محمد  عبدهللا  مصطفى  الشويات عريف 103943  245

 1970/09/17 حوادث االمن الداخلي 3كتيبة الحرس الملكي االلية / اربد حسن  متعب  احمد  البطاينه جندي 105744  246

 1970/09/17 حوادث االمن الداخلي الكتيبة الخاصة اربد محمد  عارف  يوسف  الحوارنة جندي اول 106566  247

 1970/09/17 حوادث االمن الداخلي 1كتيبة المدرعات / الضفة الغربية لدين  حسين  علي  الفوالجةشهاب ا جندي اول 108625  248

 1970/09/17 حوادث االمن الداخلي 2كتيبة الحرس الملكي/ الكرك توفيق  حسن  سالم  الرواشده جندي 109148  249

 1970/09/17 ث االمن الداخليحواد كتيبة المشاة االلية جرش يوسف  محمد  حسن  الحراحشة جندي 109698  250

 1970/09/17 حوادث االمن الداخلي الكتيبة الخاصة اربد أحمد  خالد  سرور  الوبارنة جندي 110561  251

 1970/09/17 حوادث االمن الداخلي 5كتيبة الهندسة / اربد تيسير  سالم  سعيد  الحتاملة جندي اول 110574  252

 1970/09/17 حوادث االمن الداخلي 5كتيبة الملك علي / جرش البيحإبراهيم  محمد  فالح  الد جندي 110766  253

 1970/09/17 حوادث االمن الداخلي 2كتيبة الحرس الملكي/ الكرك يحيى  عنفان  كايد  الخطباء جندي 111616  254

 1970/09/17 حوادث االمن الداخلي 2كتيبة المدفعية / جرش محمد  عقلة  عبدالرحمن  بني طه جندي 111743  255

 1970/09/17 حوادث االمن الداخلي كتيبة عقبة بن نافع اربد مصطفى  احمد  ابراهيم  العالونة جندي 112027  256

 1970/09/17 حوادث االمن الداخلي 5كتيبة الهندسة / عمان أحمد  سليمان  هالل  المرعي جندي 112472  257

 1970/09/17 حوادث االمن الداخلي عيةقيادة سالح المدف عمان نايف  مفلح  فالح  العفيشات جندي 113556  258

 1970/09/17 حوادث االمن الداخلي الشرطة العسكرية الضفة الغربية محمد  عبدهللا  أحمد  البالونة جندي 114832  259

 1970/09/17 حوادث االمن الداخلي 5كتيبة الهندسة / اربد يوسف  محمد  احمد  الربابعه جندي 116663  260

 1970/09/17 حوادث االمن الداخلي 5كتيبة المشاة / الضفة الغربية راشد  توفيق  حنطش  صبري  جندي اول 116862  261

 1970/09/17 حوادث االمن الداخلي 5كتيبة الهندسة / عجلون  عاطف  حسين  خليل  الزغول جندي 116911  262

 1970/09/17 حوادث االمن الداخلي 5كتيبة الهندسة / الكرك محمد  علي  ذيب  الشرمان جندي 118318  263

 1970/09/17 حوادث االمن الداخلي 17سرية الهندسة المستقلة / المفرق  هالل  محمد  هالل  الخوالدة جندي 118805  264

 1970/09/17 حوادث االمن الداخلي 17السرية المستقلة / معان عبد القادر  صالح  محمود  المعاني جندي 118806  265

 1970/09/17 حوادث االمن الداخلي 6كتيبة الحراسات الملكية/ الضفة الغربية وانمحمد  إسماعيل  حسن  الرض جندي 118870  266

 1970/09/17 حوادث االمن الداخلي 1مدفعية الفرقة / الضفة الغربية عوني  أحمد  علي  الفقيه جندي 119649  267

 1970/09/17 حوادث االمن الداخلي 2كتيبة الهندسة / الكرك رمزي  خليل  صالح  هلسة جندي 119785  268

 1970/09/17 حوادث االمن الداخلي 5كتيبة المشاة / البلقاء عبد الكريم  عيد  سعيد  المناصير جندي 120302  269

 1970/09/17 حوادث االمن الداخلي 5كتيبة الهندسة / اربد قاسم  محمد  صبح  الموره  الشبول جندي 120553  270

 1970/09/17 حوادث االمن الداخلي 5كتيبة الهندسة / كالكر  عبدهللا  علي  موسى  الطراونة جندي 120816  271

 1970/09/17 حوادث االمن الداخلي 5كتيبة الهندسة / الطفيلة أحمد  خليل  عليان  الرفوع جندي 121019  272

 1970/09/17 حوادث االمن الداخلي 5كتيبة المشاة / البلقاء أحمد  عارف  سعيد  عبود جندي 121090  273

 1970/09/17 حوادث االمن الداخلي 5كتيبة الهندسة / اربد جميل  عرسان  العزم  فواز جندي 121142  274

 1970/09/17 حوادث االمن الداخلي 5كتيبة الهندسة / الطفيلة سليمان  مفلح  خميس  الهالالت جندي 121239  275

 1970/09/17 حوادث االمن الداخلي 18كتيبة المدفعية / اربد علي  غثيان  حسن  عبابنة جندي 121242  276

 1970/09/17 حوادث االمن الداخلي م الالسلكي الملكي الضفة الغربية صالح  عيسى  جبر  العقرباوي  جندي 121975  277
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 1970/09/17 حوادث االمن الداخلي 2كتيبة المدفعية / اربد عبد الكريم  أحمد  محمد  الحسين جندي 122642  278

 1970/09/17 حوادث االمن الداخلي 1كتيبة المدرعات / أدبام علي  إبراهيم  جبر  أبو ركبة جندي 123001  279

 1970/09/17 حوادث االمن الداخلي 2كتيبة المدرعات/ الكرك إسماعيل  عزام  خليل  العشوش جندي 123459  280

 1970/09/17 حوادث االمن الداخلي 2كتيبة المدفعية / الزرقاء سالم  أحمد  طالق  الدعجة جندي 123692  281

 1970/09/17 حوادث االمن الداخلي 5كتيبة الهندسة / اربد زهير  عبدالرحيم  علي  المراددة نديج 124843  282

 1970/09/17 حوادث االمن الداخلي 5كتيبة الهندسة / الضفة الغربية يونس  سعيد  سليمان  الدراغمه جندي 125585  283

 1970/09/17 حوادث االمن الداخلي 5كتيبة الهندسة / اربد مليحان  مرعي  حسن  المعابرة جندي 125588  284

 1970/09/17 حوادث االمن الداخلي 2مستشفى الميدان / الضفة الغربية مريم  عوض  شاهين  دار شاهين مدني 126166  285

 1970/09/17 حوادث االمن الداخلي 2كتيبة الحرس الملكي/ جرش عودة  فالح  محمد  أبو زعرور جندي 128681  286

 1970/09/17 حوادث االمن الداخلي 3كتيبة الحرس الملكي / المفرق  فنيخر  فالح  بني صخر سليمان  جندي 128682  287

 1970/09/17 حوادث االمن الداخلي 2كتيبة الحرس الملكي/ عمان عبد الفتاح  محمد  خصيالت جندي 128691  288

 1970/09/17 ث االمن الداخليحواد 3كتيبة الحرس الملكي / الطفيلة عبيد  محمود  محمد  عيال  عواد جندي 129096  289

 1970/09/17 حوادث االمن الداخلي لواء االميره عاليه الكرك محمد  قنيفد  شحادة  مشاعلة جندي 131339  290

 1970/09/17 حوادث االمن الداخلي 7ك الملك عبدهللا/ الطفيلة صالح  موسى  عبد ربه  السعايدة جندي 131345  291

 1970/09/17 حوادث االمن الداخلي كتيبة سعد بن ابي وقاص اربد دة  المعابرةبركات  محمود  شحا جندي 131353  292

 1970/09/17 حوادث االمن الداخلي 8كتيبة المدفعية/ اربد أحمد  بدري  جبر  بني دومي جندي 131356  293

 1970/09/17 حوادث االمن الداخلي 7ك الملك عبدهللا/ اربد قاسم  أحمد  تايه  الشمالية جندي 131357  294

 1970/09/17 حوادث االمن الداخلي 3كتيبة الحرس الملكي / عمان عبدهللا  عبد القادر  خريوش  السكارنة جندي 138230  295

 1970/09/17 حوادث االمن الداخلي 9كتيبة المدفعية / الضفة الغربية سعيد  محمد  سالمة  الهندي جندي 142940  296

 1970/09/18 الزرقاء 2كتيبة المدفعية / البلقاء لبمصطفى  عوض  محمد  أبو طا مالزم اول 5981  297

 1970/09/18 حوادث االمن الداخلي 2كتيبة الحرس الملكي/ المفرق  سالم  فهد  سليمان  البدارين عريف 6184  298

 1970/09/18 حوادث االمن الداخلي 3ك هندسة الميدان / الضفة الغربية محمد  خليل  خضر  البطحة مالزم اول 6443  299

 1970/09/18 حوادث االمن الداخلي مدرسة سالح الهندسة اربد خلف  سالم  فايز  التل مالزم 7153  300

 1970/09/18 حوادث االمن الداخلي 1كتيبة االمير عبدهللا / عمان الشريف  "محمد  حسن  محمد  ذوي  مالزم 7240  301

 1970/09/18 حوادث االمن الداخلي م ط 8كتيبة المدفعية / اربد صياح  سالم  يوسف  الصياحين مالزم 7614  302

 1970/09/18 حوادث االمن الداخلي 5كتيبة الهندسة / اربد رضوان  احمد  محمد  بني عامر مرشح 8217  303

 1970/09/18 حوادث االمن الداخلي 7ك الملك عبدهللا/ جرش علي  سالمه  أحمد  بني طه جندي اول 26182  304

 1970/09/18 حوادث االمن الداخلي 1كتيبة االمير عبدهللا / مأدبا حسين  سالمة  حسن  القيسي جندي 34222  305

 1970/09/18 حوادث االمن الداخلي مدرسة الهندسة اربد صبحي  سالمة  محمد  العمور رقيب 57784  306

 1970/09/18 حوادث االمن الداخلي 12كتيبة الدبابات / الزرقاء كريم  كاظم  عودة  البوحمد عريف 60730  307

 1970/09/18 حوادث االمن الداخلي 8كتيبة االمام علي / اربد رجا  خلف  محارب  الجبور جندي 62683  308

 1970/09/18 حوادث االمن الداخلي 2كتيبة الحرس الملكي/ اربد عيسى  محمد  أحمد  بني عامر عريف 66900  309

 1970/09/18 خليحوادث االمن الدا مدرسة الهندسة عجلون  محمود  احمد  محمد  الغزو رقيب 67050  310

 1970/09/18 حوادث االمن الداخلي 2كتيبة المدفعية / جرش منصور  عبدالمحسن  محمد  العتوم جندي اول 67767  311

 1970/09/18 حوادث االمن الداخلي مدرسة الهندسة عجلون  جريس  يعقوب  مناور  الكفوف عريف 69844  312

 1970/09/18 حوادث االمن الداخلي 2كتيبة المدفعية / لون عج حمدان  عقلة  حسن  ابو إسماعيل جندي اول 72402  313

 1970/09/18 حوادث االمن الداخلي الشرطة العسكرية عمان شحادة  منيزل  فالح  سعد  الدعجة عريف 76439  314

 1970/09/18 حوادث االمن الداخلي مركز تدريب الدروع المفرق  محمد  قاسم  نويديس  الشرفات رقيب 79437  315

 1970/09/18 حوادث االمن الداخلي 1كتيبة االمير عبدهللا / المفرق  شوبش  األسمر  صويران  السرحان ريفع 79839  316

 1970/09/18 حوادث االمن الداخلي 1كتيبة االمير عبدهللا / المفرق  خليف  جروح  مالوي  المشاقبة جندي 81710  317

 1970/09/18 حوادث االمن الداخلي 19لمدفعية /كتيبة ا جرش محمد  يعقوب  سرحان  المرازيق جندي اول 82764  318

 1970/09/18 حوادث االمن الداخلي لواء اليرموك البلقاء لطفي  إبراهيم  صالح  العربيات جندي 85783  319

 1970/09/18 حوادث االمن الداخلي 2مشغل المتوسط / الكرك سعد  رشيد  عطاهللا  المواجدة مدني 88284  320

 1970/09/18 حوادث االمن الداخلي لواء اليرموك اربد وزان  عويمر  الحباب  عبد الكريم جندي 90391  321

 1970/09/18 حوادث االمن الداخلي الكتيبة الخاصة العقبه محمد  عودة  حسين  النجادات جندي 91557  322
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 1970/09/18 حوادث االمن الداخلي 8كتيبة االمام علي / الزرقاء علي  عقله  دايج  الخاليلة جندي 95836  323

 1970/09/18 حوادث االمن الداخلي مدرسة الهندسة عجلون  حسين  عبدهللا  فالح  المومني جندي اول 96049  324

 1970/09/18 حوادث االمن الداخلي كتيبة سعد بن ابي وقاص الضفة الغربية سعد  سليمان  قاسم  الصقر جندي اول 100513  325

 1970/09/18 حوادث االمن الداخلي كتيبة سعد بن ابي وقاص الضفة الغربية طةمحمد  ابراهيم  سليمان  السواف جندي 100834  326

 1970/09/18 حوادث االمن الداخلي 2كتيبة المدفعية / اربد يوسف  محمد  احمد  المسالمه جندي 105760  327

 1970/09/18 حوادث االمن الداخلي 2كتيبة الحرس الملكي/ المفرق  أحمد  نزال  فياض  الخزاعلة جندي 106011  328

 1970/09/18 حوادث االمن الداخلي 3كتيبة الحرس الملكي / عمان نايل  عليان  فياض  العودات جندي 106209  329

 1970/09/18 حوادث االمن الداخلي 2كتيبة المدفعية / اربد عبد الحميد  أحمد  عيسى  الدويكات جندي 106347  330

 1970/09/18 حوادث االمن الداخلي 14تيبة الملك محمد الخامس / ك عمان محمد  سالم  محمد  المهيدات جندي 107011  331

 1970/09/18 حوادث االمن الداخلي 3كتيبة الحرس الملكي / جرش محمد  حسن  محمد  الزريقات جندي 107317  332

 1970/09/18 حوادث االمن الداخلي لواء اليرموك المفرق  شاتي  شامان  سليم  بني خالد جندي 108771  333

 1970/09/18 حوادث االمن الداخلي مدرسة المدفعية البلقاء قسطندي  هالل  جريس  الصايغ جندي 109200  334

 1970/09/18 حوادث االمن الداخلي وحدة المشرفين اربد محمد  نهار  نصار  الغزاوية جندي 112605  335

 1970/09/18 المن الداخليحوادث ا 5كتيبة الهندسة / اربد عبد اإلله  إبراهيم  عيسى  الوديان جندي 113286  336

 1970/09/18 حوادث االمن الداخلي خدمات طبية ووحدات عسكرية عجلون  تيسير  محمد  مفلح  بني سعيد جندي 116764  337

 1970/09/18 حوادث االمن الداخلي 5كتيبة الهندسة / اربد سيف  الدين  حسن  نوري  العبيدات جندي 117245  338

 1970/09/18 حوادث االمن الداخلي 5كتيبة الهندسة / عجلون  عاصي  صباغ  يحيى  عبدالكريم جندي 117720  339

 1970/09/18 حوادث االمن الداخلي 5كتيبة الهندسة / الكرك محمد  زعل  سالمة  الدهيسان جندي 118694  340

 1970/09/18 حوادث االمن الداخلي 1كتيبة االمير عبدهللا / عجلون  منظوم  فليح  حسن  الجالبنة جندي 119446  341

 1970/09/18 حوادث االمن الداخلي 5كتيبة الهندسة / اربد سعيد  نهار  عبدالقادر  الخرافين جندي 119569  342

 1970/09/18 حوادث االمن الداخلي 5كتيبة الهندسة / الضفة الغربية كمال  علي  سلمان  الزبن جندي 119749  343

 1970/09/18 حوادث االمن الداخلي 5كتيبة الهندسة / ربيةالضفة الغ محمد  علي  قاسم  العويدات جندي 119898  344

 1970/09/18 حوادث االمن الداخلي 18كتيبة المدفعية / عجلون  نواف  حسين  محمد  الغرايبة جندي 120847  345

 1970/09/18 حوادث االمن الداخلي 18كتيبة المدفعية / البلقاء منير  يوسف  عايد  أبو جودة جندي 120941  346

 1970/09/18 حوادث االمن الداخلي 5كتيبة الهندسة / اربد نايف  حمد  محمود  حسين  الربيع جندي 121136  347

 1970/09/18 حوادث االمن الداخلي 5كتيبة الهندسة / اربد ناصر  محمد  حسن  عقلة  الطعيمات جندي 121150  348

 1970/09/18 حوادث االمن الداخلي 18ة /كتيبة المدفعي الطفيلة محمود  درويش  عبدهللا  الحمران جندي 121924  349

 1970/09/18 حوادث االمن الداخلي 18كتيبة المدفعية / المفرق  فالح  سليمان  خليفة  العموش جندي 122256  350

 1970/09/18 حوادث االمن الداخلي 7ك الملك عبدهللا/ اربد موسى  محمد  راشد  العموش جندي 122516  351

 1970/09/18 حوادث االمن الداخلي سالح المدفعية الكرك بد الحفيظ  دخل هللا  التيمةعبد الكريم  ع جندي 122833  352

 1970/09/18 حوادث االمن الداخلي 2كتيبة الحرس الملكي/ المفرق  جميل  عايد  حسان  المساعيد جندي 123138  353

 1970/09/18 دث االمن الداخليحوا 12كتيبة الدبابات / الزرقاء عبد الحافظ  حمد  مالوي  الخاليلة جندي 123863  354

 1970/09/18 حوادث االمن الداخلي 5كتيبة الهندسة / الطفيلة عبد الحميد  عبد الفتاح  دار سليمان جندي 123948  355

 1970/09/18 حوادث االمن الداخلي 5كتيبة الهندسة / مأدبا أحمد  عبدالقادر  أحمد  الحميمات جندي 125017  356

 1970/09/18 حوادث االمن الداخلي 5كتيبة الهندسة / عجلون  علي  محمد  الفريحاتإبراهيم   جندي 125169  357

 1970/09/18 حوادث االمن الداخلي 5كتيبة الهندسة / الضفة الغربية محمود  عودة  محمد  الرماحين جندي 125592  358

 1970/09/18 االمن الداخلي حوادث 5كتيبة الهندسة / الضفة الغربية محمود  محمد  عودة  القاللوه جندي 126012  359

 1970/09/18 حوادث االمن الداخلي 1كتيبة االمير عبدهللا / مأدبا حاتم  إبراهيم  الوخيان جندي 126546  360

 1970/09/18 حوادث االمن الداخلي مجموعة الهندسة اربد فرنسيس  يوسف  خليل  سويدان جندي 129116  361

 1970/09/18 حوادث االمن الداخلي 18كتيبة المدفعية / جرش نواف  سليمان  عوض  القرعان جندي 130215  362

 1970/09/18 حوادث االمن الداخلي اللواء المدرع الزرقاء عواد  سويلم  زايد  الحويطات جندي 131343  363

 1970/09/18 حوادث االمن الداخلي 2كتيبة المدفعية / عمان عبد النعيم  أحمد  قاضي  العفيشات جندي 131348  364

 1970/09/18 حوادث االمن الداخلي كتيبة طارق بن زياد البلقاء سليمان  محمد  السعد  ياصجين جندي 131355  365

 1970/09/18 حوادث االمن الداخلي 8كتيبة االمام علي / معان أحمد  علي  يوسف  الصوالحة جندي 138231  366

 1970/09/19 حوادث االمن الداخلي 2كتيبة الحرس الملكي/ اربد فالح  عوض  إبراهيم  بني صخر مالزم 6288  367
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 1970/09/19 حوادث االمن الداخلي كتيبة طارق بن زياد اربد عبدالكريم  يوسف  محمد  الشرمان مالزم 6553  368

 1970/09/19 حوادث االمن الداخلي كتيبة سعد بن ابي وقاص عمان رضوان  إبراهيم  عليان  أبو داري  مالزم 6570  369

 1970/09/19 حوادث االمن الداخلي كتيبة سعد بن ابي وقاص الضفة الغربية م  محفوظ  إسماعيل  أبو محفوظعبدالكري مالزم 6724  370

 1970/09/19 حوادث االمن الداخلي 8كتيبة االمام علي / معان محمد  عطية  محمد وكيل 8954  371

 1970/09/19 الداخليحوادث االمن  12كتيبة الدبابات / عمان علي  زغير  دواس  الزقاريط رقيب 36568  372

 1970/09/19 حوادث االمن الداخلي كتيبة عبدهللا ين رواحة الطفيلة جميل  هالل  عبدربة  الوهيبات عريف 53637  373

 1970/09/19 حوادث االمن الداخلي 12كتيبة الدبابات / الزرقاء إبراهيم  عايد  إبراهيم  ولد علي عريف 54665  374

 1970/09/19 حوادث االمن الداخلي 5كتيبة الملك علي / عجلون  ان  المومنيرضوان  محمد  سليم جندي 61898  375

 1970/09/19 حوادث االمن الداخلي المستشفى الرئيسي الضفة الغربية فارس  علي   محمود  مرعي جندي اول 62534  376

 1970/09/19 يحوادث االمن الداخل 1كتيبة الهندسة / الضفة الغربية هشام  محمد  جبر  عميره جندي 66450  377

 1970/09/19 حوادث االمن الداخلي 19كتيبة المدفعية / الضفة الغربية زكي  محمود  عبدالرحيم  دار سالمة عريف 67518  378

 1970/09/19 حوادث االمن الداخلي سالح المدفعية الضفة الغربية أحمد  عبدالجليل  احمد  الديك عريف 72970  379

 1970/09/19 حوادث االمن الداخلي المستشفى الرئيسي معان الفناطسةمحمود  سالم  قاسم   مدني 76028  380

 1970/09/19 حوادث االمن الداخلي 14س الميدان الطبية/ الكرك صياح  سليمان  خلف  المجالي عريف 79063  381

 1970/09/19 حوادث االمن الداخلي سالح الجو الملكي البلقاء عبد الفتاح  محمد  فرج  العوايشة عريف 79185  382

 1970/09/19 حوادث االمن الداخلي هندسة الكهرباء الضفة الغربية محمد  عبدالحليم  فالح  دار خليفة جندي اول 79242  383

 1970/09/19 حوادث االمن الداخلي كتيبة عبدهللا ين رواحة البلقاء أحمد  عواد  طعيمة  العطيات جندي اول 81462  384

 1970/09/19 حوادث االمن الداخلي 2كتيبة الحرس الملكي/ معان لرفايعةمبارك  اسماعيل  احمد  ا رقيب 83954  385

 1970/09/19 حوادث االمن الداخلي 7ك الملك عبدهللا/ الكرك مفلح  عطية  ابراهيم  الرواشدة جندي 84115  386

 1970/09/19 حوادث االمن الداخلي كتيبة المدرعات البلقاء عيسى  عيد  نجي  العدوان جندي اول 85015  387

 1970/09/19 حوادث االمن الداخلي مدرسة المشاة جرش محمد  قاسم  محمد  حسن  بني مصطفى جندي اول 87175  388

 1970/09/19 حوادث االمن الداخلي 4كتيبة المدفعية / الكرك سليمان  حمد  سالم  المناعين جندي 89359  389

 1970/09/19 حوادث االمن الداخلي 10ة /كتيبة المدفعي البلقاء سعد  خليفة  سعد  الزيادات عريف 91108  390

 1970/09/19 حوادث االمن الداخلي القوات الخاصة عمان مهاوش  سالم  سلمان  الحماد جندي 93788  391

 1970/09/19 حوادث االمن الداخلي 5كتيبة الملك علي / عجلون  محمود  حسين  أحمد  الرشايدة جندي 94684  392

 1970/09/19 حوادث االمن الداخلي مشغل لواء الحرس الملكي االولى المفرق  الخزاعلة  سليمان  سالم  نغيمش جندي 95302  393

 1970/09/19 حوادث االمن الداخلي 2كتيبة الهندسة / اربد محمد  محمود  محمد  الوقفي جندي 95324  394

 1970/09/19 حوادث االمن الداخلي كتيبة عبدهللا ين رواحة جرش علي  يوسف  أحمد  القواقزة جندي 97200  395

 1970/09/19 حوادث االمن الداخلي 4كتيبة المدفعية / اربد شاهر  عبدالهادي  عبدالقادر  الهياجنة عريف 98263  396

 1970/09/19 حوادث االمن الداخلي كتيبة طارق بن زياد الضفة الغربية محمد  سالم  محمود  الصقور عريف 99027  397

 1970/09/19 حوادث االمن الداخلي كتيبة زيد بن حارثة الضفة الغربية اوي سمور  محمد  سمور  العنك عريف 103307  398

 1970/09/19 حوادث االمن الداخلي 4كتيبة المدفعية / الزرقاء محمد  حمزة  طه  السعدي جندي 104826  399

 1970/09/19 حوادث االمن الداخلي القوات الخاصة عجلون  علي  محمد  حسين  الرشايده جندي 109160  400

 1970/09/19 حوادث االمن الداخلي 8كتيبة االمام علي / معان دخل هللا  سالم  النجادات جندي 109272  401

 1970/09/19 حوادث االمن الداخلي كتيبة طارق بن زياد اربد سلطان  اسعد  عبدالرحمن  المستريحي جندي 111836  402

 1970/09/19 حوادث االمن الداخلي كتيبة عبدهللا ين رواحة الضفة الغربية محمد  عبيد  نزال  أبو العدوس جندي اول 112142  403

 1970/09/19 حوادث االمن الداخلي 2الكتيبة / عجلون  رضوان  محمد  أحمد  المومني جندي اول 112477  404

 1970/09/19 حوادث االمن الداخلي 4كتيبة االمير حسن / اربد عيسى  قويدر  يوسف  البطاح جندي 114605  405

 1970/09/19 حوادث االمن الداخلي 6كتيبة المدفعية / الكرك محمد  بركات  سالمة  الرواشدة جندي 115222  406

 1970/09/19 حوادث االمن الداخلي 3ك هندسة الميدان / اربد عبد الرزاق  أحمد  محمود  الشبول جندي 121394  407

 1970/09/19 االمن الداخلي حوادث 4الفرقة االلية / المفرق  فياض  سلمان  مغيض  الشرفات جندي 125110  408

 1970/09/19 حوادث االمن الداخلي كتيبة السلكي القيادة الضفة الغربية برهان  مصطفى  اسعد  الحمارشة جندي 131359  409

 1970/09/20 الزرقاء لواء مقاومة الطائرات اربد عيسى  ذيب  سليم  الصايغ عقيد 1160  410

 1970/09/20 حوادث االمن الداخلي 2كتيبة الدبابات / مأدبا رواحنةعبدهللا  عبدالرحمن  فالح  ال نقيب 4809  411

 1970/09/20 حوادث االمن الداخلي 9كتيبة الدبابات / مأدبا عقاب  حران  خازر  البخيت نقيب 4904  412
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 1970/09/20 حوادث االمن الداخلي 7ك الملك عبدهللا/ الضفة الغربية محمد  عبدالقادر  محمد  أبوعرقوب مالزم 6504  413

 1970/09/20 حوادث االمن الداخلي 16ك الفيصل / اربد محمد  أحمد  نهار  الزعبي مالزم 7209  414

 1970/09/20 مثلث الرمثا 2كتيبة الدبابات / معان موسى  فالح  ذياب  النعيمات مالزم 7645  415

 1970/09/20 وادث االمن الداخليح 4كتيبة الدبابات / معان مفلح  سالم  عودة  السليمانيين  الحويطات مالزم 7655  416

 1970/09/20 حوادث االمن الداخلي 4كتيبة الدبابات / عجلون  أحمد  محمد  منصور  القضاة مالزم 7751  417

 1970/09/20 حواره 2كتيبة الدبابات / اربد محمد  علي  فالح  حسين  القضاة مالزم 7889  418

 1970/09/20 عمان المتوسطة 18ك / المفرق  ناصر  محمد  أحمد  الخوالدة مرشح 8229  419

 1970/09/20 حوادث االمن الداخلي الجيش الشعبي عجلون  عبد الحميد  أحمد  سعيد  الزغول عريف 17743  420

 1970/09/20 حوادث االمن الداخلي 92مركز االستقبال / عجلون  علي  محمود  أحمد  المومني جندي 24981  421

 1970/09/20 حوادث االمن الداخلي 4كتيبة االمير حسن / البلقاء قيل  الكلوبأحمد  عبدالكريم  يوسف  الع رقيب 53163  422

 1970/09/20 حوادث االمن الداخلي 2كتيبة الدبابات / عمان أحمد  مرشد  مفلح  العقيد رقيب 56225  423

 1970/09/20 حوادث االمن الداخلي 2كتيبة الدبابات / جرش محمد  عبدالكريم  سمير  الخوالدة رقيب 58144  424

 1970/09/20 حوادث االمن الداخلي 1كتيبة االمير عبدهللا / عمان أحمد  سليمان  راشد  الحديد جندي اول 60248  425

 1970/09/20 حوادث االمن الداخلي 2كتيبة المدرعات/ الضفة الغربية إبراهيم  محمد  حسن  دار الشيخ جندي اول 64863  426

 1970/09/20 حوادث االمن الداخلي مدرسة الهندسة اربد بيداتمحمد  عبدهللا  قفطان  الع عريف 66434  427

 1970/09/20 حوادث االمن الداخلي 4كتيبة الدبابات / عمان ضيف هللا  عطيوي  بخيت  الحنيطي عريف 70845  428

 1970/09/20 حوادث االمن الداخلي 2كتيبة الدبابات / عمان صالح  فالح  سالم  الدبايبة عريف 70847  429

 1970/09/20 حوادث االمن الداخلي 12كتيبة الدبابات / اربد فالح  قويدر  خليل  الغرايبة رقيب 73090  430

 1970/09/20 حوادث االمن الداخلي 105ك المورتر / الضفة الغربية محمد  عبدالهادي  حسين  بني احمد رقيب 73584  431

 1970/09/20 االمن الداخلي حوادث مجموعة الهندسة اربد عبد الرحمن  محمد  ربابعة جندي 73638  432

 1970/09/20 حوادث االمن الداخلي 2كتيبة الدبابات / المفرق  سليمان  نمران  قدورة  السردية عريف 76129  433

 1970/09/20 حوادث االمن الداخلي 10كتيبة الدبابات / المفرق  سليم  نواف  الطحان  النعيمي عريف 78082  434

 1970/09/20 حوادث االمن الداخلي 3كتيبة الحرس الملكي / معان لحويطاتمخلد  محمد  مقبول  ا عريف 78444  435

 1970/09/20 حوادث االمن الداخلي 1كتيبة االمير عبدهللا / المفرق  عايد  ميالن  طارف  السرحان عريف 79853  436

 1970/09/20 حوادث االمن الداخلي 2كتيبة الالسلكي/ الكرك أحمد  محمد  سالم  المرابعة جندي اول 81949  437

 1970/09/20 حوادث االمن الداخلي 12كتيبة الدبابات / مأدبا أسمر  قطيش  عبدهللا  الزبن جندي اول 83346  438

 1970/09/20 حوادث االمن الداخلي 2كتيبة الدبابات / معان سالم  سليمان  قاسم  القرامسة جندي اول 85060  439

 1970/09/20 حوادث االمن الداخلي 2كتيبة الدبابات / المفرق  شةعبد الرزاق  مسلم  حسن  الحراح جندي اول 85436  440

 1970/09/20 حوادث االمن الداخلي 19كتيبة المدفعية / عمان صالح  عبد العزيز  فرحان  العجارمه رقيب 86099  441

 1970/09/20 حوادث االمن الداخلي 17كتيبة المدفعية / الكرك عبدهللا  موسى  عبد الرحمن  المعايطه عريف 86147  442

 1970/09/20 حوادث االمن الداخلي 4كتيبة الدبابات / مأدبا إسماعيل  عبدالقادر  حسين  البكار جندي اول 87619  443

 1970/09/20 حوادث االمن الداخلي 2كتيبة الدبابات / عمان عبدهللا  مفلح  ناجي  الريموني جندي اول 88802  444

 1970/09/20 حوادث االمن الداخلي مستودعات المالبس والمهمات الكرك مصطفى  مفلح  عودة  المبيضين جندي 90413  445

 1970/09/20 حوادث االمن الداخلي 12كتيبة الدبابات / عمان أحمد  فايض  خليف  المناصير جندي 93333  446

 1970/09/20 حوادث االمن الداخلي 2كتيبة الالسلكي/ اربد علي  يوسف  محمد  الشبول جندي 97183  447

 1970/09/20 حوادث االمن الداخلي كتيبة عمر بن العاص الضفة الغربية أحمد  شحادة  حسن  غيظان جندي 103227  448

 1970/09/20 حوادث االمن الداخلي سرية انضباط القبادة عمان عبد الجليل  عبد الرحمن  غثيان  الحسامية جندي 106151  449

 1970/09/20 حوادث االمن الداخلي 14كتيبة الملك محمد الخامس /  ربدا أحمد  عبدالرحمن  أسعد  الخصاونة جندي اول 106591  450

 1970/09/20 حوادث االمن الداخلي 8كتيبة المدفعية/ اربد غازي  علي  حسين  البداونة جندي 107261  451

 1970/09/20 حوادث االمن الداخلي 2كتيبة الدبابات / الكرك جمال  فالح  مطلق  النوايسة جندي 108551  452

 1970/09/20 حوادث االمن الداخلي 2كتيبة الدبابات / الكرك إبراهيم  فراس  عبدالرحمن  سيايدة جندي 108558  453

 1970/09/20 حوادث االمن الداخلي 14كتيبة الملك محمد الخامس /  المفرق  عوده  سليم  فهد  المساعيد جندي 108998  454

 1970/09/20 حوادث االمن الداخلي الميدان الثانيم  الكرك خالد  حامد  محمود  الشمايلة مدني 109727  455

 1970/09/20 حوادث االمن الداخلي كتيبة سعد بن ابي وقاص عجلون  سليمان  فرج  محمد  الزغول جندي 111330  456

 1970/09/20 حوادث االمن الداخلي 2كتيبة الدبابات / جرش علي  نايف  عبد الرحيم  العكاونة جندي 112413  457
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 1970/09/20 حوادث االمن الداخلي 10كتيبة الدبابات / الكرك بسام  سالم  سليم  العمرو يجند 112614  458

 1970/09/20 حوادث االمن الداخلي 10كتيبة الدبابات / البلقاء موسى  ثاني  عيد  الجهران جندي 115492  459

 1970/09/20 االمن الداخليحوادث  10كتيبة الدبابات / مأدبا عبدالكريم  عواد  عبد  الغنيمات جندي 117386  460

 1970/09/20 حوادث االمن الداخلي خدمات طبية ووحدات عسكرية الضفة الغربية محمد  داوود  عبدالعزيز  أبوشعير جندي 118993  461

 1970/09/20 حوادث االمن الداخلي 12كتيبة الدبابات / اربد أحمد  يونس  سليمان  الربابعة جندي 119447  462

 1970/09/20 حوادث االمن الداخلي مدرسة الهندسة الطفيلة عوده  سالم  الخوالدة  عوض جندي 121998  463

 1970/09/20 حوادث االمن الداخلي 16ك الفيصل / المفرق  محمد  سليم  قاسم  السردي جندي 123794  464

 1970/09/20 حوادث االمن الداخلي 1كتيبة االمير عبدهللا / المفرق  سعود  عايد  خلف  الشرفات جندي 124782  465

 1970/09/20 حوادث االمن الداخلي مدرسة الهندسة الكرك ياسين  احمد  علي  المحاميد جندي 126014  466

 1970/09/20 حوادث االمن الداخلي 8كتيبة المدفعية/ الزرقاء أحمد  محمود  مفضي  البدادوه جندي 126656  467

 1970/09/20 حوادث االمن الداخلي رسة الدروع الملكيةمد عمان سالمة  عبدالجليل  محمد  الثوابية تلميذ 127090  468

 1970/09/20 حوادث االمن الداخلي مدرسة الدروع الملكية الكرك عوده  عبدالقادر  عتيق  المجالي تلميذ 127567  469

 1970/09/20 حوادث االمن الداخلي سالح المدفعية جرش حسين  محمد  حسين  القواسمي جندي 128215  470

 1970/09/20 حوادث االمن الداخلي 8كتيبة االمام علي / الضفة الغربية عبد الجبار  نمر  عبد الرحمن يجند 131352  471

 1970/09/20 حوادث االمن الداخلي 3كتيبة الحرس الملكي / الزرقاء ذيب  أنيس  حسن  األعور جندي 131360  472

 1970/09/21 حوادث االمن الداخلي 7كتيبة الدبابات / المفرق  حسن  علي  جدوع  البدارين مالزم 6233  473

 1970/09/21 حوادث االمن الداخلي 18كتيبة المدفعية / اربد سعيد  صالح  شتيوي  رقيب 18159  474

 1970/09/21 حوادث االمن الداخلي 9كتيبة االمير محمد / اربد راشد  بركات  رشيد  الحجازات رقيب 55769  475

 1970/09/21 حوادث االمن الداخلي 3الفرقة المدرعة / أدبام عليان  سالم  سلمان  الكفوف جندي 63476  476

 1970/09/21 حوادث االمن الداخلي 4الفرقة االلية / الزرقاء مرزوق  فاضل  عليان  الحسين جندي 71849  477

 1970/09/21 حوادث االمن الداخلي مركز تدريب الدروع اربد نايف  عليان  يوسف  العالونة عريف 72050  478

 1970/09/21 حوادث االمن الداخلي 9كتيبة الدبابات / مأدبا علي  سليمان  ذياب  الشريقيين يجند 72193  479

 1970/09/21 حوادث االمن الداخلي 3س الميدان الطبية / الضفة الغربية محمد  رشيد  محمد  شحادة  دار عبدالوهاب جندي 73841  480

 1970/09/21 حوادث االمن الداخلي 9المير محمد /كتيبة ا اربد عيسى  ناصر  مرزوق  الشريقات جندي 79947  481

 1970/09/21 حوادث االمن الداخلي 6كتيبة الحرس الملكي / المفرق  أحمد  سالم  فالح  الخوالدة رقيب 79994  482

 1970/09/21 حوادث االمن الداخلي هندسة الكهرباء اربد أحمد  حسن  علي  بني يونس جندي اول 88056  483

 1970/09/21 حوادث االمن الداخلي 1كتيبة االمير عبدهللا / جرش حمد  خليف  فنيش  الحراحشةم جندي اول 88207  484

 1970/09/21 حوادث االمن الداخلي 1كتيبة االمير عبدهللا / معان صباح  خلف  عوض  النعيمات جندي اول 90315  485

 1970/09/21 دث االمن الداخليحوا كتيبة زيد بن حارثة عجلون  سالم  احمد  سالمة  العنيزات جندي 97294  486

 1970/09/21 حوادث االمن الداخلي 3كتيبة الحرس الملكي / اربد حسين  محمود  أسعد  بني عيسى جندي 102632  487

 1970/09/21 حوادث االمن الداخلي 5كتيبة الملك علي / اربد خالد  محمد  علي  الهنانوه جندي 102994  488

 1970/09/21 حوادث االمن الداخلي 2كتيبة الحرس الملكي/ اربد لورداتقاسم  علي  عثمان  ا جندي 107468  489

 1970/09/21 حوادث االمن الداخلي 1كتيبة الهندسة / عجلون  حسني  حسن  سعد  الفريشات جندي اول 111344  490

 1970/09/21 اخليحوادث االمن الد كتيبة حمزة بن عبد المطلب الضفة الغربية نعيم  مصلح  صالح  الدغامين جندي 114264  491

 1970/09/21 حوادث االمن الداخلي 8كتيبة االمام علي / الضفة الغربية محمد  حسن  محمود  الصقر جندي 114989  492

 1970/09/21 حوادث االمن الداخلي مديرية االفتاء الضفة الغربية أحمد  محمد  يوسف  البرغوثي جندي 117605  493

 1970/09/21 حوادث االمن الداخلي 12الفرقة االلية / الضفة الغربية ةعلي  عايد  حسان  غراين جندي 118107  494

 1970/09/21 حوادث االمن الداخلي 3كتيبة الحرس الملكي / الضفة الغربية محمد  عوض  حمود  الجمعان جندي 118478  495

 1970/09/21 حوادث االمن الداخلي 18كتيبة المدفعية / جرش أرشيد  ذيب  أرشيد  القرعان جندي 119814  496

 1970/09/21 حوادث االمن الداخلي 18كتيبة المدفعية / عمان عبد الفتاح  محمود  عبد الهادي  النوايسة جندي 121039  497

 1970/09/21 حوادث االمن الداخلي كتيبة جعفر بن ابي طالب البلقاء عبد القادر  محمد  هشام  الرحاحلة جندي 121787  498

 1970/09/21 حوادث االمن الداخلي 2سرية النقليات / جرش د  بني مصطفىمحمد  أحمد  عب جندي 122084  499

 1970/09/21 حوادث االمن الداخلي 1كتيبة االمير عبدهللا / المفرق  هميالن  عبداللة  رحيل  المساعيد جندي 124774  500

 1970/09/21 حوادث االمن الداخلي هندسة الكهرباء معان عثمان  محمود  سالم  الحويطات جندي 128281  501

 1970/09/21 حوادث االمن الداخلي حظيرة اشغال العبدلي الضفة الغربية مصطفى  محمد  محمود  دار حسين مدني 129734  502
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 1970/09/21 حوادث االمن الداخلي 10كتيبة المدفعية / الضفة الغربية سمير  علي  سليمان  الطقاطقة جندي 131344  503

 1970/09/21 حوادث االمن الداخلي 18كتيبة المدفعية / عجلون  ح  المومنيأحمد  عبدهللا  فال جندي 132845  504

 1970/09/22 حوادث االمن الداخلي 10كتيبة الدبابات / الطفيلة صبحي  حمد  خشمان  العمايرة مرشح 8199  505

 1970/09/22 حوادث االمن الداخلي 8كتيبة االمام علي / عجلون  توفيق  عبدهللا  محمد  الصمادي مرشح 8698  506

 1970/09/22 حوادث االمن الداخلي مستودعات التبريد الكرك محمود  موسى  عودة جندي 32092  507

 1970/09/22 حوادث االمن الداخلي 3االسعاف/ عجلون  أحمد  محمد  فليحان  الجنيدي عريف 38465  508

 1970/09/22 داخليحوادث االمن ال حامية المواصالت عمان حسين  جدوع  صالح  السواعير جندي 68108  509

 1970/09/22 حوادث االمن الداخلي الكتيبة الخاصة المفرق  مقبل  أسمر  رحيل  البدارين عريف 73545  510

 1970/09/22 حوادث االمن الداخلي 2كتيبة الحرس الملكي/ الكرك مدهللا  عبدهللا  علي  الحمايدة جندي اول 79623  511

 1970/09/22 حوادث االمن الداخلي حامية المواصالت انعم فهد  مفضي  علي  الساليطة جندي 79710  512

 1970/09/22 حوادث االمن الداخلي ك حراسات الجنوب عمان حسين  مفلح  خليفة  الدبايبة جندي 81684  513

 1970/09/22 حوادث االمن الداخلي 2االسعاف / الكرك حامد  محمود  موسى  الرواشدة جندي 88152  514

 1970/09/22 حوادث االمن الداخلي 16ك الفيصل / المفرق  مسلم  المساعيد عواد  عوده  جندي 92045  515

 1970/09/22 حوادث االمن الداخلي 3االسعاف/ الضفة الغربية يوسف  عبد الرسول  محمد  السونية جندي 96961  516

 1970/09/22 حوادث االمن الداخلي كتيبة عمر بن العاص الكرك رزق  جعفر  عبدهللا  الشمايلة رقيب 101928  517

 1970/09/22 حوادث االمن الداخلي حامية المواصالت الضفة الغربية أحمد  فليح  سالم  العوازم جندي 106467  518

 1970/09/22 حوادث االمن الداخلي 4كتيبة االمير حسن / اربد بركات  حسن  أحمد  بني دومي جندي 107571  519

 1970/09/22 حوادث االمن الداخلي 4تيبة االمير حسن /ك مأدبا عطية  علي  عليان  الغنيمات جندي 108459  520

 1970/09/22 حوادث االمن الداخلي 8كتيبة االمام علي / الكرك محمود  أحمد  مضيان  الحمايدة جندي 111236  521

 1970/09/22 حوادث االمن الداخلي 2كتيبة الهندسة / اربد مصلح  يونس  عبدهللا  الجرارحه جندي 118319  522

 1970/09/22 حوادث االمن الداخلي 1مجموعة االشغال / الضفة الغربية محمد  عبدالغني  ابو صياح جندي 122421  523

 1970/09/22 حوادث االمن الداخلي مركز تدريب الدروع المفرق  صايل  إبراهيم  كساب  الشديفان تلميذ 126912  524

 1970/09/22 حوادث االمن الداخلي 9ير محمد /كتيبة االم اربد زكريا  محمد  عالءالدين  الداغستا جندي 131342  525

 1970/09/22 حوادث االمن الداخلي 9كتيبة االمير محمد / الضفة الغربية محمد  شوكت  صالح  الجوهري  جندي 131349  526

 1970/09/23 حوادث االمن الداخلي كتيبة حمزة بن عبد المطلب عمان عصمت  رضا  يوسف  ضياء رائد 3550  527

 1970/09/23 حوادث االمن الداخلي 13كتيبة المدفعية / البلقاء موسى  مفلح  داود  الزعبي مالزم 8717  528

 1970/09/23 حوادث االمن الداخلي 9كتيبة االمير محمد / الحجاز /السعودية زمل  محمد  فالح  الغيثي رقيب اول 15652  529

 1970/09/23 ث االمن الداخليحواد الجيش الشعبي المفرق  محمد  منصور  ذياب  الجبور رقيب 41570  530

 1970/09/23 حوادث االمن الداخلي 2كتيبة الحرس الملكي/ الكرك عبدهللا  عبد الرزاق  صبح  المواجدة جندي 54552  531

 1970/09/23 حوادث االمن الداخلي 14كتيبة الملك محمد الخامس /  الضفة الغربية مصطفى  عبدالرحمن  مصطفى  دار عيد جندي اول 65274  532

 1970/09/23 حوادث االمن الداخلي الشرطة العسكرية الضفة الغربية حسن  عبدهللا  أحمد  الجرارعة جندي اول 67682  533

 1970/09/23 حوادث االمن الداخلي 9كتيبة االمير محمد / عمان قبالن  سليم  قبالن  حماد رقيب 70714  534

 1970/09/23 حوادث االمن الداخلي 9مير محمد /كتيبة اال معان عبد   علي  مطلق  النجادات جندي 70940  535

 1970/09/23 حوادث االمن الداخلي 6كتيبة الملك غازي / عمان مقبل  بخيت  عواد  الجحاوشة عريف 87385  536

 1970/09/23 حوادث االمن الداخلي كتيبة جعفر بن ابي طالب المفرق  فالح  جراح  مطرود  بني خالد جندي اول 87484  537

 1970/09/23 حوادث االمن الداخلي 2مستشفى الميدان / عجلون  ناصر  سعيد  عيد  المزاهرة يجند 88212  538

 1970/09/23 حوادث االمن الداخلي 8كتيبة االمام علي / اربد أحمد  محمود  حسين  بني دومي جندي 96056  539

 1970/09/23 االمن الداخليحوادث  8كتيبة االمام علي / المفرق  أحمد  مطلق  عبدالحق  الحوامده جندي 96821  540

 1970/09/23 حوادث االمن الداخلي كتيبة عمر ين الخطاب عجلون  ذياب  محمد  احمد  البالونة جندي 100008  541

 1970/09/23 حوادث االمن الداخلي 12مشغل الفرقة / عجلون  فالح  علي  محمد  البعيرات جندي 101243  542

 1970/09/23 حوادث االمن الداخلي الكتيبة الخاصة اربد لرحمنفيصل  محمد  سعيد  بني عبدا جندي 102650  543

 1970/09/23 حوادث االمن الداخلي 4كتيبة االمير حسن / الضفة الغربية نمر  محمد  احمد  أبوقطام جندي 116790  544

 1970/09/23 حوادث االمن الداخلي كتيبة جعفر بن ابي طالب الطفيلة سند  محمد  إبراهيم  جراوين جندي 117966  545

 1970/09/23 حوادث االمن الداخلي 15كتيبة المدفعية / اربد محمد  محمود  محمد  النجادات جندي 119040  546

 1970/09/23 حوادث االمن الداخلي 2كتيبة الحرس الملكي/ الضفة الغربية خالد  ذياب  جراد جندي 119402  547
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 1970/09/23 حوادث االمن الداخلي كتيبة جعفر بن ابي طالب اربد عبد الكريم  عقيل  عبد هللا  الوديان جندي 126155  548

 1970/09/23 حوادث االمن الداخلي 6كتيبة الملك غازي / الكرك عبد القادر  إبراهيم  محمد  العنامين جندي 131341  549

 1970/09/24 حوادث االمن الداخلي 1كتيبة االمير عبدهللا / الزرقاء خلف  عوض  سالم  الكعابنة رقيب 36276  550

 1970/09/24 حوادث االمن الداخلي 9كتيبة االمير محمد / معان حمد  عبيد  عبد   الحويطات جندي اول 54407  551

 1970/09/24 حوادث االمن الداخلي 2كتيبة الحرس الملكي/ اربد محمد  عواد  خليفة  الدالوة رقيب 57527  552

 1970/09/24 حوادث االمن الداخلي 9االمير محمد /كتيبة  اربد غربي  فهد  حسين  الهنود جندي اول 57638  553

 1970/09/24 حوادث االمن الداخلي 1كتيبة الهندسة / عجلون  محمد  عقاب  محسن  العرود رقيب 67046  554

 1970/09/24 حوادث االمن الداخلي 9كتيبة االمير محمد / اربد هالل  احمد  صالح  الزيوت جندي 67715  555

 1970/09/24 حوادث االمن الداخلي كتيبة جعفر بن ابي طالب عمان عبيد  عبد الحي  بني صخر  عبد الحافظ جندي 84202  556

 1970/09/24 حوادث االمن الداخلي 2كتيبة الحرس الملكي/ معان محمد  عودة  سالمة  الحويطات جندي 91474  557

 1970/09/24 من الداخليحوادث اال 5كتيبة الدبابات  / اربد قاسم  محمد  مصطفى  العمرية جندي 93248  558

 1970/09/24 حوادث االمن الداخلي كتيبة جعفر بن ابي طالب جرش محمود  علي  عبدالرحيم  الزريقات جندي 94686  559

 1970/09/24 حوادث االمن الداخلي هندسة الكهرباء الزرقاء مخلد  عقلة  خريوش  الدعجة جندي 97215  560

 1970/09/24 حوادث االمن الداخلي 7ك الملك عبدهللا/ اربد ريوسف  طعمه  محمد  بني عام جندي 97382  561

 1970/09/24 حوادث االمن الداخلي كتيبة جعفر بن ابي طالب الكرك عبد الهادي  محمد  سالم  اللغوات رقيب 101422  562

 1970/09/24 حوادث االمن الداخلي 5كتيبة الملك علي / البلقاء علي  عايد  عبد هللا  الزعبي جندي 104967  563

 1970/09/24 حوادث االمن الداخلي 7ك الملك عبدهللا/ البلقاء خليفة  سالم  أحمد  الرحامنة جندي 107388  564

 1970/09/24 حوادث االمن الداخلي 9كتيبة االمير محمد / اربد علي  مصطفى  محمد  السمامعه جندي 112415  565

 1970/09/24 حوادث االمن الداخلي 8كتيبة االمام علي / ةالضفة الغربي محمد  نصار  عودة  الترابين جندي 114799  566

 1970/09/24 حوادث االمن الداخلي 8كتيبة االمام علي / اربد توفيق  عقاب  يوسف  بني عامر جندي 115399  567

 1970/09/24 حوادث االمن الداخلي امن انضباط القيادة اربد عبد القادر  محمد  مصطفى  ربابعة جندي 117955  568

 1970/09/24 حوادث االمن الداخلي 2كتيبة المدرعات/ المفرق  عطا  هللا  فريح  ديالن  النهود جندي 121099  569

 1970/09/24 حوادث االمن الداخلي 2كتيبة المدرعات/ المفرق  ناصر  عطاهللا  عايد  المشاقبة جندي 121535  570

 1970/09/25 حوادث االمن الداخلي 20ياد المظليين/كتيبة طارق بن ز  معان عبيد  علي  سالم  السميحيين جندي اول 75  571

 1970/09/25 اربد 2كتيبة الدبابات / البلقاء سعيد  حسن  يوسف  الحريري  مالزم 7894  572

 1970/09/25 حوادث االمن الداخلي 2كتيبة الهندسة / الضفة الغربية عالن  احمد  محمود  سعادة مالزم 8778  573

 1970/09/25 حوادث االمن الداخلي 7ك الملك عبدهللا/ عمان مان  العوداتحماد  سليمان  سل عريف 36343  574

 1970/09/25 حوادث االمن الداخلي كتيبة طارق بن زياد المفرق  حسن  مفلح  علي  الزيود جندي 37546  575

 1970/09/25 حوادث االمن الداخلي 1كتيبة الحرس الملكي / مأدبا أحمد  عيد  علي  بني حميدة جندي اول 54494  576

 1970/09/25 حوادث االمن الداخلي كتيبة عمر ين الخطاب عجلون  ناصر  أحمد  حسن  الغرايبة عريف 59947  577

 1970/09/25 حوادث االمن الداخلي 14كتيبة الملك محمد الخامس /  اربد سليمان  احمد  صالح جندي 64248  578

 1970/09/25 حوادث االمن الداخلي 5كتيبة المشاة / الضفة الغربية محمود  أحمد  حمد  العطاري  جندي اول 65715  579

 1970/09/25 حوادث االمن الداخلي كتيبة عقبة بن نافع الضفة الغربية عبد الغني  عوض  عبد الغني  الفقهاء جندي اول 67953  580

 1970/09/25 حوادث االمن الداخلي 7ك الملك عبدهللا/ الزرقاء إبراهيم  غضيان  خلف  الغويري  جندي اول 70780  581

 1970/09/25 حوادث االمن الداخلي 14كتيبة الملك محمد الخامس /  عجلون  علي  عبد الرحمن  مهنا  المومني جندي 71349  582

 1970/09/25 حوادث االمن الداخلي 2كتيبة الهندسة / اربد يوسف  محمد  صالح  بني سالمه عريف 75684  583

 1970/09/25 حوادث االمن الداخلي 14كتيبة الملك محمد الخامس /  مفرق ال ندى  سليمان  عواد  الشرفات جندي 76350  584

 1970/09/25 حوادث االمن الداخلي 2كتيبة الدبابات / البلقاء محمد  عبدالرحمن  حمدان  الشبلي جندي اول 89112  585

 1970/09/25 يحوادث االمن الداخل 40اللواء المدرع / الزرقاء رافع  عواد  علي  بني حسن جندي اول 95227  586

 1970/09/25 حوادث االمن الداخلي 2كتيبة الدبابات / مأدبا سليمان  جميل  مفلح  الذيابات جندي اول 95578  587

 1970/09/25 حوادث االمن الداخلي 8كتيبة االمام علي / عجلون  سالم  حسن  خضر  بني سعيد جندي 95591  588

 1970/09/25 حوادث االمن الداخلي كتيبة سعد بن ابي وقاص غربيةالضفة ال غازي  أحمد  عودة  البذور جندي 100125  589

 1970/09/25 حوادث االمن الداخلي 7ك الملك عبدهللا/ عجلون  يوسف  فرج  محمد  الزغول جندي 102373  590

 1970/09/25 حوادث االمن الداخلي 4كتيبة الدبابات / البلقاء مصطفى  سليمان  فارس  الوريكات جندي 108577  591

 1970/09/25 حوادث االمن الداخلي كتيبة حمزة بن عبد المطلب جرش عبد الكريم  علي  عبد الرحيم  زريقات جندي 116941  592
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 1970/09/25 حوادث االمن الداخلي نادي البولو الملكي الضفة الغربية محمد  عبدالكريم  صالح  القرعان مدني 117276  593

 1970/09/25 حوادث االمن الداخلي 5كتيبة المشاة / عجلون  محمد  علي  أحمد  الربابعة جندي 119542  594

 1970/09/25 حوادث االمن الداخلي 40اللواء المدرع / مأدبا سامي  عيد  سليم  المطر جندي اول 123651  595

 1970/09/25 حوادث االمن الداخلي 40اللواء المدرع / عمان إسماعيل  محمد  عبدالعزيز  العدوان جندي 126483  596

 1970/09/25 حوادث االمن الداخلي كتيبة عقبة بن نافع المفرق  سالمة  توفيق  سالمة  بني حسن جندي 131350  597

 1970/09/25 حوادث االمن الداخلي كتيبة عقبة بن نافع اربد محمد  أحمد  مصطفى  الربابعة جندي 131351  598

 1970/09/25 وادث االمن الداخليح كتيبة عمر ين الخطاب اربد ظاهر  علي  نهار  الهريب جندي 131354  599

 1970/09/26 حوادث االمن الداخلي 1كتيبة المدرعات / الكرك ممدوح  سالمة  هليل  المجالي مالزم 7915  600

 1970/09/26 حوادث االمن الداخلي 8كتيبة االمام علي / الكرك عبد السالم  عبد هللا  أحمد  الحجوج جندي اول 31052  601

 1970/09/26 حوادث االمن الداخلي 10الكتيبة الهاشمية / الضفة الغربية ن  سالم  الحوشيةحسين  حس رقيب 52860  602

 1970/09/26 حوادث االمن الداخلي 2كتيبة الحرس الملكي/ البلقاء علي  مصطفى  عبد  العبدالالت جندي 66779  603

 1970/09/26 المن الداخليحوادث ا 10الكتيبة الهاشمية / المفرق  خلف  صبح  مرشود  الهامس عريف 71715  604

 1970/09/26 حوادث االمن الداخلي 10الكتيبة الهاشمية / الزرقاء محمد  علي  راشد  العموش عريف 88097  605

 1970/09/26 حوادث االمن الداخلي 10الكتيبة الهاشمية / المفرق  محمد  زيدان  سالمة  الزيود جندي 97074  606

 1970/09/26 حوادث االمن الداخلي الكتيبة الخاصة الكرك لضالعينراتب  الياس  سليمان  ا جندي 111708  607

 1970/09/26 حوادث االمن الداخلي مدرسة المشاة الكرك حسين  خليل  عايش  الدغيمات جندي 122229  608

 1970/09/26 حوادث االمن الداخلي 10الكتيبة الهاشمية / المفرق  حميدان  خليف  علي  المشاقبة جندي 124914  609

 1970/09/26 حوادث االمن الداخلي الشرطة العسكرية البلقاء أحمد  محمود  حامد  كايد جندي 126771  610

 1970/09/26 حوادث االمن الداخلي 10الكتيبة الهاشمية / جرش غازي  سالمة  راشــد جندي 131346  611

 1970/09/26 االمن الداخلي حوادث 10الكتيبة الهاشمية / معان سليمان  عبدهللا  سليم  العمارات جندي 131362  612

 1970/09/26 حوادث االمن الداخلي كتيبة صالح الدين االيوبي معان علي  سالم  عواد  اللحيوات جندي 131363  613

 1970/09/26 حوادث االمن الداخلي مدرسة المشاة مأدبا أحمد  عواد  خليف  شرايعة جندي 133200  614

 1970/09/26 حوادث االمن الداخلي 10الكتيبة الهاشمية / الضفة الغربية نطاوي إبراهيم  توفيق  إسماعيل  ط جندي 138232  615

 1970/09/27 حوادث االمن الداخلي كتيبة السلكي القيادة البلقاء عيد  صالح  عبد هللا  الرحاحلة عريف 18969  616

 1970/09/27 من الداخليحوادث اال 18كتيبة المدفعية / الضفة الغربية محمد  ناصر  محمد  أبو مريم رقيب 41458  617

 1970/09/27 حوادث االمن الداخلي كتيبة صالح الدين االيوبي المفرق  سالمة  رجا  حمدان  السرحان جندي 78206  618

 1970/09/27 حوادث االمن الداخلي 14كتيبة الملك محمد الخامس /  مأدبا عواد  سليمان  فرج  بني صخر جندي 79731  619

 1970/09/27 حوادث االمن الداخلي 2كتيبة المدفعية / الطفيلة مان  سالمة  الجرايشهيعقوب  سلي جندي 113110  620

 1970/09/27 حوادث االمن الداخلي 2كتيبة المدفعية / المفرق  منصور  فرحان  صالح  الخوالدة جندي 120056  621

 1970/09/28 من الداخليحوادث اال 15كتيبة المدفعية / اربد مصطفى  أبراهيم  مصطفى  بني دومي جندي 131347  622

 1970/09/29 حوادث االمن الداخلي 9كتيبة االمير محمد / اربد فتحي  صالح  محمود  الزعبي مالزم 8745  623

 1970/09/30 حوادث االمن الداخلي 3كتيبة االميرة بسمة / اربد حسن  علي  عيد  الدواهده عريف 65794  624

 1970/09/30 حوادث االمن الداخلي 17كتيبة المدفعية/ يلةالطف أحمد  علي  عيد  الخوالدة جندي 124205  625

 1970/10/01 حوادث االمن الداخلي كتيبة جعفر بن ابي طالب اربد يوسف  عيسى  سالم  يحيى جندي 121785  626

 1970/10/02 حوادث االمن الداخلي 4كتيبة المدفعية / البلقاء محمد  عبدالحافظ  يعقوب  العدوان جندي 79097  627

 1970/10/02 حوادث االمن الداخلي المستشفى الرئيسي الضفة الغربية هالل  صادق  عفن  بني منسية عريف 83962  628

 1970/10/02 حوادث االمن الداخلي 7ك الملك عبدهللا/ الطفيلة عبد الرحمن  محمد  سالم  العبيديه جندي 131358  629

 1970/10/05 حوادث االمن الداخلي 17رية المستقلة /الس الضفة الغربية صبحي  ذياب  محمد  مسماره عريف 66474  630

 1970/10/05 حوادث االمن الداخلي 3كتيبة االميرة بسمة / المفرق  محمود  سالمة  محارب  راشد  السرحان جندي 89412  631

 1970/10/05 حوادث االمن الداخلي 3كتيبة االميرة بسمة / اربد تيسير  أحمد  حسين  العمري  جندي 90417  632

 1970/10/07 حوادث االمن الداخلي كتيبة اسامة بن زيد الضفة الغربية راتب  عبدالجبار  رشيد  الثية رقيب 106769  633
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 1970/10/09 حوادث االمن الداخلي الكتيبة الخاصة اربد فوزي  أمين  محمد  آغا جندي 110988  634

 1970/10/11 دث االمن الداخليحوا كتيبة طارق بن زياد اربد محمد  علي  فندي  الشريدة جندي 99298  635

 1970/10/11 حوادث االمن الداخلي مستودعات المالبس والمهمات البلقاء جمال  يوسف  طالق  العناسوة جندي 113725  636

 1970/10/12 حوادث االمن الداخلي 2ح ت ك س ن / اربد محمد  عبدهللا  هيشان  المهيدات جندي 61007  637

 1970/10/14 حوادث االمن الداخلي 9كتيبة المدفعية / اربد لب  النوافلةمحمد  محمود  غا جندي 119950  638

 1970/10/16 حوادث االمن الداخلي 7كتيبة المدفعية / اربد هاني  مفلح  عوض  بني هاني جندي 92463  639

 1970/10/17 حوادث االمن الداخلي كتيبة عبد الرحمن الغافقي معان سليمان  حرب  شتيوي  الهباهبة رقيب اول 63518  640

 1970/10/19 حوادث االمن الداخلي 5كتيبة  المدفعية / معان محمد  جادهللا  عبدهللا  كريشان جندي 86334  641

 1970/10/19 حوادث االمن الداخلي خ ط وحدات عسكرية الضفة الغربية خليل  عودة  حميدان  جواعدة جندي اول 101855  642

 1970/10/20 حوادث االمن الداخلي 4كتيبة الحرس الملكي / عمان حمود  مجلي  خالد  الحنيطي جندي 94923  643

 1970/10/20 حوادث االمن الداخلي 11كتيبة المدفعية / الطفيلة عبد المجيد  حمدان  خليل  العودات جندي 111185  644

 1970/10/21 حوادث االمن الداخلي الكلية العسكرية الملكية جرش محمد  أحمد  محمد  بني مصطفى جندي 92626  645

 1970/10/22 حوادث االمن الداخلي كتيبة طارق بن زياد عمان موسى  فضل  عوض  الجبور جندي اول 19591  646

 1970/10/27 حوادث االمن الداخلي كتيبة الالسلكي االولى الكرك محمد  بركات  عبدالغني  الرواشدة جندي اول 85550  647

 1970/10/31 حوادث االمن الداخلي 17كتيبة المدفعية / اربد زاهي  سليم  خليل  الفالحات جندي 106465  648

 1970/11/02 حوادث االمن الداخلي كتيبة ابو عبيده عامر ين الجراح المفرق  عايد  طالق  موسى  المشاقبة جندي اول 101249  649

 1970/11/03 حوادث االمن الداخلي سرية نقليات القيادة اربد علي  محمود  يوسف  الحسينات جندي 87654  650

 1970/11/06 المفرق  6كتيبة الملك غازي / اربد عدنان  موسى  هالل  اندراوس مالزم 6814  651

 1970/11/11 حوادث االمن الداخلي 8كتيبة االمام علي / الضفة الغربية فتحي  أحمد  حسين  الفواعير جندي 115400  652

 1970/11/14 حوادث االمن الداخلي 18كتيبة المدفعية / اربد علي  فياض  أحمد  الكناينة جندي 119827  653

 1970/11/15 حوادث االمن الداخلي 14كتيبة الملك محمد الخامس /  اربد سليم  عثمان  ابراهيم  الخمايسة عريف 64228  654

 1970/11/16 حوادث االمن الداخلي كتيبة عمر بن العاص عجلون  محمد  احمد  صالح  الفريحات جندي 98566  655

 1970/11/16 حوادث االمن الداخلي كتيبة عمر بن العاص اربد لكريم  عبد الرحمن  باير  بني حمدعبد ا جندي 101753  656

 1970/11/16 حوادث االمن الداخلي 99اللواء المدرع / اربد عوض  مفلح  محمد  الجرادات جندي 119698  657

 1970/11/18 ن الداخليحوادث االم 6كتيبة الملك غازي / عمان فريوان  فالح  صبح  الشرعة جندي 91621  658

 1970/11/21 حوادث االمن الداخلي 6كتيبة المدفعية / الضفة الغربية محمد  إبراهيم  اسماعيل  شري  جندي 118279  659

 1970/11/25 حوادث االمن الداخلي 16ك الفيصل / عمان مطرود  مطير  شتوي  الشرمان جندي اول 89520  660

 1970/11/25 حوادث االمن الداخلي 16ك الفيصل / الخليل لدغامينيوسف  محمد  عبدالقادر  ا جندي 99246  661

 1970/11/25 حوادث االمن الداخلي 15كتيبة خالد بن الوليد / نابلس عبد الفتاح  شريف  عبد الجواد  صالح جندي 99845  662

 1970/11/29 حوادث االمن الداخلي 15كتيبة المدفعية / عجلون  أحمد  حسن  مصطفى  الحواوره جندي 93774  663

 1970/11/29 حوادث االمن الداخلي 5كتيبة  المدفعية / عجلون  جابر  علي  جابر  الغرايبة جندي 132373  664

 1970/12/06 حوادث االمن الداخلي كتيبة ابو عبيده عامر ين الجراح مأدبا خلف  رجا  شايح  السعيدات عريف 60517  665

 1970/12/07 حوادث االمن الداخلي 5كتيبة الملك علي / جرش علي  عبد المحسن  أحمد  القواقزة جندي 10654  666

 1970/12/07 حوادث االمن الداخلي كتيبة ابو عبيده عامر ين الجراح الكرك فالح  حمود  جعفر  الرواشدة عريف 41178  667

 1970/12/07 حوادث االمن الداخلي 15كتيبة خالد بن الوليد / مأدبا محمد  مسلم  سمرين  العجارمة جندي 90147  668

 1970/12/07 حوادث االمن الداخلي 15كتيبة خالد بن الوليد / عجلون  نصير  محمد  نصر  الزغول جندي 94882  669

 1970/12/07 حوادث االمن الداخلي كتيبة ابو عبيده عامر ين الجراح الكرك بشير  منصور  محمد  المرازقة رقيب 101525  670

 1970/12/08 حوادث االمن الداخلي كتيبة ابو عبيده عامر ين الجراح اربد بابعةفالح  يوسف  محمد  الر  جندي اول 96600  671

 1970/12/13 حوادث االمن الداخلي 1كتيبة الحرس الملكي / الطفيلة عطا  هللا  سالم  عبد العزيز  المرافي جندي اول 37586  672

 1970/12/14 حوادث االمن الداخلي 4ن /كتيبة االمير حس الضفة الغربية محمود  أحمد  صافي  الخضور رقيب 26774  673

 1970/12/14 حوادث االمن الداخلي سالح الهندسة الضفة الغربية علي  محمد  محمود  أوجحيش جندي 77719  674
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 م1971شهداء الجيش العربي سنة 

 1970/12/23 حوادث االمن الداخلي 10الكتيبة الهاشمية / البلقاء أحمد  سالم  عبدالرحمن  الرمامنة جندي 95151  675

 1970/12/25 حوادث االمن الداخلي 9كتيبة االمير محمد / جرش علي  مصطفى  الحراحشةحسين   جندي 92824  676

 1970/12/25 حوادث االمن الداخلي 9كتيبة االمير محمد / الزرقاء خليف  عايش  حمدان  بني حسن جندي 125330  677
 1970/12/27 ليحوادث االمن الداخ سالح الجو الملكي جرش فايز  مصطفى  سالمه  العتوم جندي 86190  678

 1970/12/27 حوادث االمن الداخلي الشرطة العسكرية عمان مخلد  مسلم  مصطفى  البشابشة عريف 86351  679

 1970/01/17 اربد 3كتيبة االميرة بسمة / اربد محمود  شحادة  عبدالحليم  الشرمان جندي اول 72897  680
 1970/02/09 حادث سير 3دفعية /كتيبة الم اربد محمد  مصطفى  محمود  المهيدات رقيب 75395  681

 1970/02/09 اثناء المناوره 3كتيبة المدفعية / جرش أحمد  حمد  دهيمش  الخوالدة جندي 98488  682

 تاريخ االستشهاد مكان االستشهاد الوحدة البلدة االصلية اسم الشهيد الرتبة الرقم العسكري  ت
 1971/01/01 سهل الدبه 7ك الملك عبدهللا/ المفرق  حمد  ذياب  السرديةعواد  أ جندي 124403  1
 1971/01/08 سهل الدبه 6كتيبة الملك غازي / جرش صالح  أحمد  مفلح  القرعان عريف 61237  2

 1971/01/08 سهل الدبه مشغل لواء الحرس الملكي طولكرم عقاب  أمين  صالح  السوالمة عريف 82904  3

 1971/01/08 سهل الدبه 4كتيبة االمير حسن / معان مد  عيس  هارون  العاليامح جندي 111233  4

 1971/01/09 حوادث االمن الداخلي 4كتيبة المدفعية / الضفة الغربية أحمد  مصطفى  أحمد  الصفدي مالزم 6790  5

 1971/01/09 سهل الدبه 2كتيبة الهندسة / جرش محمد  حسن  محمد  ربابعة جندي اول 97796  6

 1971/01/10 سهل الدبه 6كتيبة الحرس الملكي / معان سالم  محمد  هويمل  النواصرة جندي 91455  7

 1971/01/11 سهل الدبه كتيبة عمر ين الخطاب الضفة الغربية راضي  جبر  محمود  علي جندي اول 57063  8

 1971/01/11 اخليحوادث االمن الد الجيش الشعبي اربد حكمت  رفاعي  مفلح  البطاينة رقيب 66826  9

 1971/01/11 سهل الدبه كتيبة عمر ين الخطاب الضفة الغربية كامل  إسماعيل  عبدهللا  قباجة جندي 103164  10

 1971/01/11 سهل الدبه 4كتيبة االمير حسن / المفرق  جابر  ارشيد  سالمة  بني حسن جندي 114511  11

 1971/01/12 سهل الدبه 1ة الهندسة /كتيب الزرقاء سامي  أحمد  رئيس  الشيشاني مرشح 8649  12

 1971/01/12 سهل الدبه كتيبة زيد بن حارثة الكرك سليمان  مسلم  عقلة عريف 30279  13

 1971/01/12 سهل الدبه كتيبة عقبة بن نافع الضفة الغربية محمد  خليل  يوسف  الثوبة عريف 61668  14

 1971/01/12 سهل الدبه ت الذخيرةمستودعا اربد هزاع  احمد  هزاع  العبيدات رقيب 63454  15

 1971/01/12 سهل الدبه كتيبة عقبة بن نافع المفرق  نزال  عليان  سليم  الشرعة جندي 107616  16

 1971/01/12 سهل الدبه 1كتيبة الهندسة / جرش خالد  محمد  فالح  عكاشة جندي 109398  17

 1971/01/12 حوادث االمن الداخلي 4/ الفرقة االلية اربد حكمت  محمود  حسين  الصفدي جندي 112215  18

 1971/01/13 سهل الدبه كتيبة زيد بن حارثة الطفيلة عبدالسالم  رجا  سليمان  الحراسيس جندي 90268  19

 1971/01/13 سهل الدبه 81ك الخاصة / المفرق  صبيح  مسلم  سالمة  المشاقبة عريف 107958  20

 1971/01/15 حوادث االمن الداخلي 3كتيبة االميرة بسمة / اربد لزعبيعبدهللا  عبد الرحمن  إبراهيم  ا رقيب 64559  21

 1971/01/18 سهل الدبه كتيبة عقبة بن نافع الطفيلة خلف  موسى  ناجي  الحمدان رقيب 53939  22

 1971/01/18 الضفه الغربيه 3كتيبة االميرة بسمة / الكرك ضامن  حسن  حسين  القراله جندي 79412  23

 1971/01/18 سهل الدبه 3كتيبة االميرة بسمة / عجلون  بدهللا  عقله  علي  الشوياتع جندي 109184  24

 1971/02/11 سهل الدبه سالح الجو الملكي عمان يونس  سالم  سليمان  العفيشات جندي 68103  25

 1971/02/26 سهل الدبه كتيبة الحرس الملكي الخاص المفرق  خضر  األسمر  سليمان  الشرعة عريف 70661  26

 1971/02/27 سهل الدبه كتيبة عبد الرحمن الغافقي المفرق  سابيح  فضيان  عمير  النوافلة جندي 91945  27

 1971/02/27 حوادث االمن الداخلي كتيبة زيد بن حارثة اربد عبد الحافظ  سليمان  علي  الهياجنة جندي 92872  28

 1971/02/27 حوادث االمن الداخلي حسنة كتيبة شرحبيل بن اربد خالد  فالح  علي  بني خالد جندي 104428  29

 1971/02/28 سهل الدبه كتيبة زيد بن حارثة جرش مقبل  حميد  حتمل  الزبون  جندي 94895  30

 1971/02/28 سهل الدبه كتيبة عقبة بن نافع مأدبا محمود  قطاش  محمد  العوازم جندي اول 96724  31

 1971/02/28 سهل الدبه يبة زيد بن حارثةكت عمان صبحي  فالح  ديب  الحسامين عريف 111285  32

 1971/02/28 سهل الدبه 5كتيبة المشاة / مأدبا عبد الكريم  حمد  مقبل  البحارات جندي 129005  33

 1971/03/19 سهل الدبه 3الفرقة المدرعة / اربد محمد  محمود  صالح  الزقيلي جندي 102094  34
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 1971/03/27 حوادث االمن الداخلي 1كتيبة المدفعية / ن عجلو محمد  عقلة  محمد  الهناندة مالزم 7662  35

 1971/03/27 حوادث االمن الداخلي كتيبة عبد الرحمن الغافقي الضفة الغربية عبدالعزيز  حسن  محمد  العمار مالزم 8725  36

 1971/03/29 سهل الدبه كتيبة زيد بن حارثة المفرق  محمود  خليف  ابراهيم  الشرعه جندي 108713  37

 1971/04/02 سهل الدبه 6كتيبة الملك غازي / البلقاء محمد  داوود  جروح  العدوان مالزم 7892  38

 1971/04/02 سهل الدبه كتيبة عبد الرحمن الغافقي عجلون  محمود  محمد  عبدهللا  الزغول جندي 94917  39

 1971/04/05 دث االمن الداخليحوا 15كتيبة خالد بن الوليد / اربد محمد  علي  مصطفى  بني حمد جندي اول 64382  40

 1971/04/05 سهل الدبه 3كتيبة االميرة بسمة / الضفة الغربية مصطفى  خليل  مصطفى  قنديل جندي اول 68653  41

 1971/04/05 سهل الدبه 3كتيبة االميرة بسمة / اربد محمود  بركات  مفلح  الحمود جندي 98349  42

 1971/04/11 سهل الدبه كتيبة سعد بن ابي وقاص نابلس ةرائق  هيشان  مطير  الدراغم عريف 103932  43

 1971/04/17 معسكر وحدتة سالح الجو الملكي اربد سلطان  أحمد  عارف  النصيرات مالزم اول 6134  44

 1971/04/18 سهل الدبه كتيبة ابو عبيده عامر ين الجراح المفرق  محمد  ناصر  هليل  العظامات جندي اول 94253  45

 1971/04/18 سهل الدبه 1كتيبة الهندسة / عجلون  علي  أحمد  عبد  القضاة يجند 109878  46

 1971/04/18 سهل الدبه 1كتيبة الهندسة / الضفة الغربية نهار  احمد  ابراهيم  عطية  زهران جندي 124798  47

 1971/04/25 حوادث االمن الداخلي 1كتيبة الهندسة / اربد صالح  علي  عبد الرحمن  الصبابحة جندي 114015  48

 1971/05/02 سهل الدبه 2كتيبة المدرعات/ اربد محمد  حمزه  شمدين  الزعبي جندي 121375  49

 1971/05/04 سهل الدبه 5كتيبة المشاة / جرش عبد المحسن  عقله  علي  الزبون  جندي 129222  50

 1971/05/10 سهل الدبه 6كتيبة الحرس الملكي / معان عبد الهادي  إبراهيم  سالم  الشعبيات جندي 110240  51

 1971/05/10 حوادث االمن الداخلي 6كتيبة الحرس الملكي / اربد أحمد  محمد  عبدالقادر  بني عامر جندي 128042  52

 1971/05/20 اثناء القيام بالواجب 2كتيبة الهندسة / عمان عبدهللا  سالمه  سالم  طريف عريف 97715  53

 1971/05/20 سهل الدبه 10الكتيبة الهاشمية / الضفة الغربية تعيد  ذياب  أحمد  اعالما جندي 136458  54

 1971/05/30 سهل الدبه 1ك هندسة الميدان / اربد محمد  سعيد  سليمان  عجوه مالزم اول 5257  55

 1971/05/30 حوادث االمن الداخلي 1كتيبة الهندسة / اربد حامد  علي  طالب  المومني جندي 92818  56

 1971/06/09 سهل الدبه 16ك الفيصل / عمان عودة  محمد  العجارمة  عبد جندي اول 81847  57

 1971/06/27 معسكر التدريب أثناء المناورة العسكرية 81ك الخاصة / عمان ملحم  عازر  سليم  الطعيمات  المخامرة مالزم اول 6452  58

 1971/07/04 سهل الدبه 17كتيبة المدفعية / اربد علي  إبراهيم  عيد  مطلق وكيل 9141  59

 1971/07/04 المفرق  2كتيبة المدرعات/ البلقاء مروان  عبدالكريم  محمد  قطيشات مرشح 9486  60

 1971/07/04 انفجار قنبلة معسكر التدريب 3كتيبة المدفعية / جرش محمد  يعقوب  مفلح  العتوم رقيب 88923  61

 1971/07/07 سهل الدبه 3كتيبة االميرة بسمة / البلقاء سالم  سليمان  خلف جندي اول 36613  62

 1971/07/07 سهل الدبه 2سرية النقل المدرعة / معان سليمان  سليمان  عواد  السعدين جندي 111436  63

 1971/07/08 سهل الدبه 3كتيبة الدبابات / مأدبا مصطفى  عواد  الفي  الحناحنه جندي 95226  64

 1971/07/09 حوادث االمن الداخلي 4ات /كتيبة الدباب مأدبا فواز  ناصر  نايل  الزبن رقيب 71085  65

 1971/07/10 حوادث االمن الداخلي لواء طالل مأدبا أحمد  عبدالرحمن  مفضي  السليمات عريف 60003  66

 1971/07/10 سهل الدبه كتيبة زيد بن حارثة اربد موسى  علي  تلول  البراهمه عريف 67125  67

 1971/07/10 حوادث االمن الداخلي 15كتيبة خالد بن الوليد / مفرق ال صياح  هرموش  منور  المساعيد عريف 91943  68

 1971/07/10 سهل الدبه كتيبة ابو عبيده عامر ين الجراح الطفيلة مصلح   عيد  عبداللطيف  الحمران جندي 101931  69

 1971/07/11 سهل الدبه 2سرية النقليات / المفرق  سليمان  دلقم  جابر  الحباب جندي اول 34541  70

 1971/07/12 سهل الدبه كتيبة ابو عبيده عامر ين الجراح عجلون  محمد  نايف  مصطفى  السواغنه جندي 97254  71

 1971/07/12 سهل الدبه كتيبة ابو عبيده عامر ين الجراح المفرق  علي  عقيل  مطلق  الطرافشة جندي 101655  72

 1971/07/13 سهل الدبه يد بن حارثةكتيبة ز  الطفيلة مزلوه  ارحيل  عبدهللا  الشتبات عريف 54794  73

 1971/07/13 سهل الدبه كتيبة زيد بن حارثة عجلون  عبدهللا  مفضي  حسين  الخرابشه رقيب 62441  74

 1971/07/13 سهل الدبه كتيبة ابو عبيده عامر ين الجراح عمان عبد الحفيظ  سالم  فالح  السواعير عريف 71374  75

 1971/07/13 حوادث االمن الداخلي 10الكتيبة الهاشمية / اربد مد  الديريةقاسم  أحمد  مح جندي اول 94663  76

 1971/07/13 سهل الدبه 1كتيبة الهندسة / البلقاء عبد الحميد  محمد  فليح  الزيادات جندي اول 97895  77

 1971/07/13 بهسهل الد كتيبة ابو عبيده عامر ين الجراح الكرك سالم  عبدالهادي  محمود  الدغيمات رقيب 101293  78

 1971/07/13 سهل الدبه كتيبة ابو عبيده عامر ين الجراح المفرق  عطا  هللا  مفلح  نزال  الشرفات جندي 102099  79
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 م1972شهداء الجيش العربي سنة 

 1971/07/13 سهل الدبه كتيبة ابو عبيده عامر ين الجراح المفرق  مصبح  راجي  جبر  طحيطح  السرحان جندي 102170  80

 1971/07/13 حوادث االمن الداخلي 7كتيبة االمير محمد / اربد وودموسى  علي  مفلح  دا جندي 107939  81

 1971/07/13 حوادث االمن الداخلي 1كتيبة الهندسة / اربد علي  سعيد  ناصر  الخصاونة جندي 116025  82

 1971/07/13 حوادث االمن الداخلي 1كتيبة الهندسة / اربد صالح  محمد  سليمان  الربابعة جندي 121903  83

 1971/07/13 سهل الدبه 3كتيبة االميرة بسمة / المفرق  عوده عيد  مالوي  الشويعر جندي 126640  84

 1971/07/14 سهل الدبه 81كتيبة / عجلون  حسن  صالح  طه  الصمادي وكيل 11911  85

 1971/07/14 حوادث االمن الداخلي 16ك الفيصل / اربد علي  جبر  محمد  المورة عريف 65809  86

 1971/07/14 سهل الدبه 1كتيبة االمير عبدهللا / مأدبا سالم  محمد  فليحان  الدقاق لجندي او 89752  87

 1971/07/14 سهل الدبه كتيبة عمرو بن ابي وقاص المفرق  علي  عواد  سماره  الخوالدة جندي 98473  88

 1971/07/14 سهل الدبه كتيبة زيد بن حارثة الضفة الغربية كريم  محمد  طه  الكشرة جندي 103387  89

 1971/07/15 سهل الدبه كتيبة زيد بن حارثة الضفة الغربية محمد  فياض  سلمان  جرادات رائد 2761  90

 1971/07/15 جرش 1كتيبة الهندسة / اربد يوسف  فالح  علي  المزاري  نقيب 3215  91

 1971/07/15 بهسهل الد كتيبة ابو عبيده عامر ين الجراح معان محمد  احمد  سالم  الخليفات جندي 101957  92

 1971/07/15 سهل الدبه كتيبة ابو عبيده عامر ين الجراح المفرق  عقله  شيحان  دريـبي  الشرفات جندي 102175  93

 1971/07/15 سهل الدبه 2سرية النقل المدرعة / الكرك هويشل  هيشان  سليم  المعاقلة جندي 137151  94

 1971/07/16 سهل الدبه 14محمد الخامس / كتيبة الملك  الكرك عوده  محسن  مسلم عريف 31040  95

 1971/07/16 سهل الدبه 1كتيبة االمير عبدهللا / اربد عيد  عواد  شحادة  الحامد جندي 67115  96

 1971/07/16 سهل الدبه كتيبة عقبة بن نافع عجلون  أحمد  محمد  شريدة  الخطاطبة جندي 107625  97

 1971/07/18 جرش كتيبة زيد بن حارثة اربد محمود  عليان  يعقوب  الوباني مالزم 7691  98

 1971/07/18 سهل الدبه 1كتيبة االمير عبدهللا / المفرق  حامد  حمد  علي  الضلوة رقيب 39848  99

 1971/07/18 سهل الدبه 16ك الفيصل / المفرق  ساكب  مفلح  محمد  القميص رقيب اول 52072  100

 1971/07/18 سهل الدبه 15كتيبة خالد بن الوليد / لمفرق ا محمد  فالح  خليفه  المشاقبه جندي اول 77468  101

 1971/07/18 سهل الدبه 15كتيبة خالد بن الوليد / مأدبا حسن  عوض  قاسم  نصار جندي 98072  102

 1971/07/18 سهل الدبه كتيبة زيد بن حارثة الضفة الغربية محمد  رجا  حسين  السوافط جندي اول 99016  103

 1971/07/18 سهل الدبه 16ك الفيصل / الكرك سف  غانم  الكساسبةأحمد  يو  جندي 111412  104

 1971/07/19 حوادث االمن الداخلي 5كتيبة المشاة / اربد سليم  راشد  سالمة  السقاقرة جندي 108785  105

 1971/07/19 سهل الدبه 5كتيبة المشاة / البلقاء فواز  محمود  سالم  العدوان جندي 129512  106

 1971/07/26 سهل الدبه مجموعة وحدات الالسلكي جرش راشد  عبد  حسن  عطارات جندي اول 10451  107

 1971/07/26 سهل الدبه الخدمات الطبية جرش محمد  عبدالحميد  سليمان  المحاسيس جندي 94240  108

 1971/08/13 حوادث االمن الداخلي كتيبة زيد بن حارثة معان عبدالسالم  عوده  مقبل جندي 90368  109

 1971/08/25 سهل الدبه 2كتيبة المدرعات/ مأدبا حسن  محمد  صالح  الساليطة نديج 52165  110

 1971/08/25 سهل الدبه 5كتيبة المشاة / المفرق  حمد  فالح  غصاب  المساعيد جندي 127392  111

 1971/10/06 سهل الدبه 5كتيبة الهندسة / الضفة الغربية أحمد  عبدالمالك  أحمد  الحوامدة مالزم اول 6454  112

 1971/10/18 اثناء المناوره 12كتيبة المدفعية / جرش عثمان  علي  فليح  اسكندر جندي 122614  113

 1971/11/08 حوادث االمن الداخلي 5كتيبة الملك علي / اربد عبدهللا  ابراهيم  الجيزاوي  وكيل 9764  114

 تاريخ االستشهاد مكان االستشهاد الوحدة االصلية البلدة اسم الشهيد الرتبة الرقم العسكري  ت
 1972/01/08 حوادث االمن الداخلي اإلستخبارات العسكرية معان محمد  عوده  سليمان جندي 145727  1
 1972/02/04 حوادث االمن الداخلي 3كتيبة الحرس الملكي / عمان سالم  ابو ستة  حمد  الدربي  الفروخ رقيب 56229  2
 1972/03/31 حوادث االمن الداخلي مركز تدريب الدروع عمان فهد  عيد  عوض  الجمعان اولجندي  93253  3

 1972/06/28 معسكر التدريب أثناء المناورة العسكرية 7ك الملك عبدهللا/ اربد أحمد  علي  رجا  بني ياسين جندي 82368  4

 1972/08/05 المن الداخليحوادث ا سالح الهندسة اربد محمد  عايش  موسى  سناقره جندي 142076  5

 1972/08/05 حوادث االمن الداخلي سالح الهندسة اربد عازر  يوسف  اشتيوي  الخوري  جندي 142105  6
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 م1973يش العربي سنة شهداء الج

 م1974شهداء الجيش العربي سنة 

 

 1972/08/10 بريطانيا سالح الجو الملكي عمان طالل  شفيق  عيسى  عقيل مالزم اول 11027  7

 1972/09/24 معسكر التدريب أثناء المناورة العسكرية 1كتيبة المدرعات / عمان علي  مفلح  خلف  الخضير عريف 58583  8

 1972/11/09 حوادث مختلفه سالح الجو الملكي البلقاء طالل  محمد  عبدهللا  الخطيب مالزم اول 6887  9

 1972/12/15 حوادث االمن الداخلي اإلستخبارات العسكرية معان سلمان  سالمة  عيد  ابو غريقانة جندي 145428  10

 تاريخ االستشهاد مكان االستشهاد الوحدة البلدة االصلية اسم الشهيد الرتبة الرقم العسكري  ت
 1973/09/18 حوادث االمن الداخلي 2كتيبة الهندسة / اربد يوسف  فرحان  محمد  بني عامر عريف 96578  1
 1973/10/13 الجوالن 1تيبة االمير عبدهللا /ك مأدبا سالمة  محمد  سليمان  ابو راجوح جندي اول 89699  2

 1973/10/15 الجوالن 4كتيبة الدبابات / مأدبا عبيد  خلف  الهيلم  بني صخر رقيب 76716  3

 1973/10/16 الجوالن 4كتيبة الدبابات / اربد عبد ربه  عوض  محمود  الجيزاوي  عريف 87608  4

 1973/10/16 الجوالن 2كتيبة الدبابات / عجلون  سعيد  محمد  عبدهللا  القضاة عريف 89782  5

 1973/10/16 الجوالن 2كتيبة الدبابات / الطفيلة جدوع  سليم  ادغيم  السعدنين عريف 90052  6

 1973/10/16 الجوالن 4كتيبة الدبابات / معان محمود  مطلق  محمد  النعيمات جندي اول 96103  7

 1973/10/16 الجوالن 4كتيبة الدبابات / ربدا شبيب  محمد  خلف  الرحايمة جندي اول 117261  8

 1973/10/16 الجوالن 4كتيبة الدبابات / مأدبا راجي  عبداللطيف  قبالن جندي 123653  9

 1973/10/19 الجوالن 2كتيبة الدبابات / الزرقاء فريد  أحمد  عبدالحميد  الشيشاني مالزم اول 6508  10

 1973/10/19 الجوالن 3كتيبة الدبابات / معان ينعبدهللا  عيد  سليمان  الغنمي رقيب 68763  11

 1973/10/19 الجوالن 4كتيبة الدبابات / مأدبا رشيد  راشد  مسلم  الرواحنة رقيب 72246  12

 1973/10/19 الجوالن 4كتيبة الدبابات / معان خلف  عبدهللا  جالل  السليمانيين عريف 83322  13

 1973/10/19 الجوالن 4كتيبة الدبابات / مأدبا تفضل  خلف  مطير  الحديثا جندي اول 108574  14

 1973/10/19 الجوالن 4كتيبة الدبابات / عجلون  خلف  سليم  عيد  حداد جندي اول 110855  15

 1973/10/19 الجوالن 4كتيبة الدبابات / مأدبا عبد الرحمن  محمد  ثلجي  الزوغه جندي اول 116528  16

 1973/10/19 الجوالن 2كتيبة الدبابات / اربد ةعلي  موسى  حسن  المهادو  جندي 126782  17

 1973/10/19 الجوالن 4كتيبة الدبابات / عمان سالم  كساب  زعل  الدبايبة جندي 131593  18

 1973/10/19 الجوالن 12كتيبة الدبابات / الكرك محمد  سليم  علي  المحاميد جندي اول 132959  19

 1973/10/19 الجوالن 4كتيبة الدبابات / لبلقاءا محمد  سليمان  محمد  حياصات جندي 136225  20

 1973/10/19 الجوالن 4كتيبة الدبابات / عجلون  محمد  عبدهللا  علي  شويات جندي 138082  21

 1973/10/19 الجوالن 2كتيبة الدبابات / المفرق  مفلح  علي  عبدهللا  الصبيحات جندي 138192  22

 1973/10/23 الجوالن 1كتيبة االمير عبدهللا / الكرك اتعبيدهللا  محمد  محيسن  البريك عريف 87879  23

 1973/10/26 الجوالن 4كتيبة الدبابات / المفرق  عيد  ثاني  زويدي عريف 72191  24

 تاريخ االستشهاد مكان االستشهاد الوحدة البلدة االصلية اسم الشهيد الرتبة الرقم العسكري  ت
 1974/01/18 انفجار لغم كتيبة عقبة بن نافع اربد عبد القادر  عبد الكريم  عبد الرحمن جندي 106409  1
 1974/02/28 فلسطين 3كتيبة الدبابات / عمان عليان  احمد  مكازي  الهدبان جندي اول 70999  2

 1974/05/01 اثناء المناوره سالح الدروع عمان أحمد  عبدهللا  شهاب  الشرايعة جندي 123762  3

 1974/07/01 انفجار لغم 1كتيبة الهندسة / اربد عبد العزيز  مصلح  شتيوي  المصاروة جندي 121910  4

 1974/07/10 اربد 12كتيبة الهندسة / اربد خلف  مصطفى  أحمد  البركات مالزم 9225  5

 1974/08/06 سهل الدبه 4كتيبة الدبابات / المفرق  هويمل  شاتي  عقلة  الطوافشة عريف 89197  6

 1974/08/06 سهل الدبه 4كتيبة الدبابات / الكرك حمد  سالم  موسى  الخرشة جندي 129493  7

 1974/08/06 حوادث األمن الداخلي 4كتيبة الدبابات / الضفة الغربية علي  سليمان  مكازي  الخضير جندي 138352  8

 1974/12/15 اثناء القيام بالواجب الجوية قاعدة األمير حسن معان عبدالرزاق  عبدالحميد  علي  الهباهبه نقيب 8143  9
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املوسوعة التارخيية للقوات املسلحة االردنية  - اجليش العربي             

 م1975شهداء الجيش العربي سنة 

 م1976شهداء الجيش العربي سنة 

 

 م1977شهداء الجيش العربي سنة 

 

 م1978شهداء الجيش العربي سنة 

 

 

 

 تاريخ االستشهاد مكان االستشهاد الوحدة البلدة االصلية اسم الشهيد الرتبة الرقم العسكري  ت
 1975/03/08 اثناء القيام بالواجب الكتيبة الخاصة البلقاء عبد الحميد  حسن  عبد الرحمن  الفواعير جندي 131063  1
 1975/06/24 اثناء التدريبات العسكرية م .ط 9ك المدفعية  اربد صالح  علي  أحمد  الشرادقة عريف 134378  2

 1975/07/03 اثناء القيام بالواجب 91الكتيبة الخاصة / المفرق  علي  خلف  خليف  العظامات عريف 86380  3

 1975/07/03 اثناء القيام بالواجب 91يبة الخاصة /الكت المفرق  راضي  أحمد  مطلق  الحراحشة جندي 132539  4

 1975/07/03 اثناء القيام بالواجب 91الكتيبة الخاصة / عمان مصلح  حماد  نافع  السواعير جندي 137179  5

 1975/07/18 اثناء القيام بالواجب 31الكتيبة الخاصة / جرش علي  فالح  فدغم  الخوالدة عريف 107434  6

 1975/08/25 عمان 91الكتيبة الخاصة / عمان ح  محمد  عبدالهادي  المحارمةممدو  مالزم 9765  7

 1975/09/15 حوادث االمن الداخلي الكتيبة الخاصة اربد سالم  احمد  حسن  الطلوزي  وكيل 8882  8

 1975/09/26 انفجار لغم وحدة استطالع وادي عربة معان دخيل  هللا  سليمان  الجديالت جندي 132410  9

 1975/11/30 ابو ظبي سالح الجو الملكي عجلون  أحمد  محمد  علي  القضاة نقيب 8820  10

 1975/12/31 اثناء المناوره 9كتيبة الدبابات / البلقاء محمد  محمود  صيران  المناصير جندي 145947  11

 تاريخ االستشهاد ن االستشهادمكا الوحدة البلدة االصلية اسم الشهيد الرتبة الرقم العسكري  ت
 1976/04/14 معسكر وحدتة سالح الجو الملكي جرش سمير  أحمد  يوسف  العياصرة مالزم 15323  1

 تاريخ االستشهاد مكان االستشهاد الوحدة البلدة االصلية اسم الشهيد الرتبة الرقم العسكري  ت
 1977/01/01 معسكر وحدتة سالح الجو الملكي المفرق  الل  الذيبنواف  محمد  ط نقيب 9980  1
 1977/02/09 تحطم طائرة الديوان الملكي عمان صاحبة  الجاللة  الملكة  علياء  المعظمة عقيد 12250  2

 1977/03/05 الضفه الغربيه 2لواء الحرس الملكي / اربد حامد  قاسم  حامد  قواسمة نقيب 5917  3

 1977/03/11 سهل الدبه مديرية االمن العسكري  اربد سامح  حسين  علي  اشتيان لمالزم او 10533  4

 1977/04/05 عمان 2لواء الحرس الملكي / اربد عبدالرزاق  زايد  حسن  البطاينة نقيب 9621  5

 1977/05/01 اثناء القيام بالواجب 8كتيبة االمام علي / عمان عمر  موسى  هالل  الشهوان جندي 150523  6

 تاريخ االستشهاد مكان االستشهاد الوحدة البلدة االصلية اسم الشهيد الرتبة الرقم العسكري  ت
 1978/06/05 عمان سالح الجو الملكي المفرق  حسين  احمد  حسن  المشاقبة نقيب 8825  1
 1978/06/05 المفرق  لكيسالح الجو الم اربد سمير  محمود  أحمد  الزعبي مالزم اول 11827  2

 1978/06/21 اثناء المناوره 12كتيبة المدفعية / البلقاء محمد  فياض  قاسم  الغنانيم رقيب 86024  3

معسكر التدريب أثناء المناورة  14كتيبة الملك محمد الخامس /  الكرك عبد هللا  عبدربه  عبيدهللا  المعايطه مالزم اول 11669  4
 العسكرية

1978/07/04 

 1978/08/25 الجوالن 5كتيبة االمير طالل / المفرق  سليمان  شتيوي  عقلة  الطوافشة جندي 122851  5

 1978/10/20 تحطم طائرة سالح الجو الملكي عجلون  محمد  احمد  محمد  الدرابكه مرشح 158061  6

أثناء التدريبات العسكرية
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املوسوعة التارخيية للقوات املسلحة االردنية  - اجليش العربي             

 م1979شهداء الجيش العربي سنة 

 

 م1980ي سنة شهداء الجيش العرب

 

 م1981شهداء الجيش العربي سنة 

 

 م1982شهداء الجيش العربي سنة 

 

 م1983سنة  شهداء الجيش العربي

 

 م1984شهداء الجيش العربي سنة 

 

 

 تاريخ االستشهاد مكان االستشهاد الوحدة البلدة االصلية اسم الشهيد الرتبة الرقم العسكري  ت
 1979/05/28 اثناء القيام بالواجب 6كتيبة الملك غازي / المفرق  مروح  زعل  خلف  السرديه رقيب 91531  1
 1979/05/28 حوادث االمن الداخلي 6كتيبة الملك غازي / الكرك عبد الكريم  سليم  محسن  الحروب جندي 137225  2

 تاريخ االستشهاد مكان االستشهاد الوحدة البلدة االصلية اسم الشهيد الرتبة الرقم العسكري  ت
 1980/03/30 معسكر وحدتة سالح الجو الملكي عجلون  عواد  مفلح  عبدالقادر  المومني مالزم 18347  1
 1980/09/01 معسكر وحدتة ةكتيبة شرحبيل بن حسن اربد ابراهيم  احمد  علي  الجوارنه رقيب 96623  2

 1980/09/17 حوادث االمن الداخلي 1كتيبة االمير عبدهللا / جرش يعقوب  يوسف  رشيد  الخوالدة جندي اول 88277  3

 تاريخ االستشهاد مكان االستشهاد الوحدة البلدة االصلية اسم الشهيد الرتبة الرقم العسكري  ت
 1981/04/08 المفرق  سالح الجو الملكي اربد موسى  احمد  حمد  الحواتمة ئدرا 8161  1

 1981/05/16 اثناء القيام بالواجب 13كتيبة الدبابات/ الكرك عايش  فالح  مفرج  الشقور جندي اول 144600  2

 تاريخ االستشهاد كان االستشهادم الوحدة البلدة االصلية اسم الشهيد الرتبة الرقم العسكري  ت
 1982/04/28 اثناء القيام بالواجب 5كتيبة الدبابات  / المفرق  عبدهللا  ملوح  األسود  العظامات عريف 132065  1
 1982/08/14 حوادث االمن الداخلي سالح الجو الملكي اربد سمير  عبدالرحمن  عبدهللا  بني هاني مالزم 23089  2

 تاريخ االستشهاد مكان االستشهاد الوحدة البلدة االصلية اسم الشهيد الرتبة الرقم العسكري  ت
 1983/06/10   الضفة الغربية خميس  يحيى  محمد  الكتوت مكلف 701951  1

 1983/06/11   الضفة الغربية محمود  علي  اسماعيل  الخطيب مكلف 704879  2

 1983/06/23   الضفة الغربية ح  مصباح  شويكةفيصل  صال مكلف 716026  3

 1983/08/13   الضفة الغربية سعيد  موسى  محمد مكلف 721532  4

 1983/08/24 حوادث االمن الداخلي سالح الجو الملكي جرش علي  أحمد  حسن  الكايد مالزم 23684  5

 تاريخ االستشهاد مكان االستشهاد الوحدة لبلدة االصليةا اسم الشهيد الرتبة الرقم العسكري  ت
 1984/07/22 معسكر وحدتة سالح الجو الملكي اربد محمد  موسى  عبدالقادر  العالونة رائد 11828  1

العمليات الحربية

الواجهة األماميةالعمليات الحربية

الواجهة األمامية

الواجهة األمامية

الواجهة األمامية

العمليات الحربية

العمليات الحربية
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املوسوعة التارخيية للقوات املسلحة االردنية  - اجليش العربي             

 م1985شهداء الجيش العربي سنة 

 

 م1986شهداء الجيش العربي سنة 

 

 م1987شهداء الجيش العربي سنة 

 م1988شهداء الجيش العربي سنة 

 

 

 شهادتاريخ االست مكان االستشهاد الوحدة البلدة االصلية اسم الشهيد الرتبة الرقم العسكري  ت
 1985/02/18 معسكر وحدتة سالح الجو الملكي عمان هشام  محمد  علي  الزيود مالزم 24309  1
 1985/03/10 البحر الميت مدرسة القوات الخاصة معان احمد  هارون  علي  النصيرات رائد 10294  2

 1985/03/10 ناء المناورة العسكريةأث الكلية العسكرية الملكية اربد فواز  بركات  أحمد  الرواشدة تلميذ عسكري  188369  3
 1985/03/10 أثناء المناورة العسكرية الكلية العسكرية الملكية اربد محمد  فيصل  علي  القرعان تلميذ عسكري  197496  4

 1985/03/10 اثناء القيام بالواجب الكلية العسكرية الملكية معان سامي  عبدالكريم  عبدهللا  الزويدي تلميذ عسكري  197527  5

 1985/03/10 اثناء القيام بالواجب الكلية العسكرية الملكية عجلون  خالد  احمد  سالم  البدارين تلميذ عسكري  197547  6

 1985/03/10 أثناء المناورة العسكرية الكلية العسكرية الملكية اربد أجود  بدر  منصور  القاضي تلميذ عسكري  197605  7

 1985/03/10 اثناء القيام بالواجب الكلية العسكرية الملكية مأدبا زعل  الطوالبةعلي  مداد  م تلميذ عسكري  197657  8

 1985/03/10 سهل الدبه الكلية العسكرية الملكية جرش حيدر  رفيق  أحمد  العتوم تلميذ عسكري  198086  9

 1985/03/23 دتةمعسكر وح 3كتيبة الحرس الملكي االلية / الزرقاء هاني  حسن  احمد  ابوالغول عريف 176484  10

 1985/05/14 اثناء القيام بالواجب 91كتيبة المظليين / الكرك حسن  فالح  ارحيل  مشاعلة مرشح 198936  11

 1985/08/30 اثناء القيام بالواجب كتيبة جعفر بن ابي طالب حيفا وليد  احمد  صياح  عبدالرزاق مكلف 772661  12

 1985/09/03 اثناء القيام بالواجب 14كتيبة الدفاع الحوي / الضفة الغربية إسماعيل  محمد  إسماعيل  شروق  مكلف 766526  13

 1985/09/28 معسكر وحدتة 14كتيبة الدفاع الحوي / عجلون  محمد  حسين  جروان  بني اسماعيل رقيب 112197  14

 تاريخ االستشهاد ن االستشهادمكا الوحدة البلدة االصلية اسم الشهيد الرتبة الرقم العسكري  ت
 1986/08/24 حوادث االمن الداخلي مدرسة القوات الخاصة الكرك أحمد  جويعد  علي  الجعافرة مالزم 24427  1

 تاريخ االستشهاد مكان االستشهاد الوحدة البلدة االصلية اسم الشهيد الرتبة الرقم العسكري  ت
 1987/06/21 أثناء المناورة العسكرية 29ك المدفعية / اربد علي  سعد  نعيم  المريان برقي 136736  1
 1987/07/06 البحر الميت 81كتيبة / البلقاء علي  موسى  مصطفى  العدوان نقيب 20431  2

 1987/08/30 لواجباثناء القيام با كلية العلوم العسكرية /موتة عمان نضال  جميل  عبدربة  الصويطي تلميذ مرشح 209514  3

 تاريخ االستشهاد مكان االستشهاد الوحدة البلدة االصلية اسم الشهيد الرتبة الرقم العسكري  ت
 1988/04/12 اثناء القيام بالواجب 14كتيبة الدفاع الحوي / الضفة الغربية موسى  عوده  علي  المحاميد جندي 232790  1
 1988/08/06 اثناء القيام بالواجب كلية العلوم العسكرية /موتة البلقاء خالد  فريد  عايد  الفاخوري  ذ مرشحتلمي 224333  2

 1988/08/07 انفجار لغم 4كتيبة التموين / المفرق  عبد الكريم  حمد  عليان  الشديفات رقيب 125604  3
 1988/08/07 انفجار لغم 4ة التموين /كتيب الضفة الغربية جهاد  فوزي  داوود  شلباية جندي اول 227665  4

 1988/08/07 انفجار قنبلة معسكر التدريب 4كتيبة التموين / الزرقاء جمعة  محمد  محمود  خليفة جندي 227773  5

 1988/08/07 معسكر التدريب 4كتيبة التموين / جرش محمد  احمد  سعد  محمد جندي اول 228724  6

 1988/08/07 انفجار لغم 4كتيبة التموين / عمان العقايلة عواد  فالح  سليمان  جندي 230058  7

 1988/08/07 انفجار لغم 4كتيبة التموين / اربد سفيان  محمد  يوسف  مهيدات مكلف 810330  8

 1988/08/07 سهل الدبه 4كتيبة التموين / الضفة الغربية حمزة  عمر  علي  الشناوي  مكلف 816494  9

 1988/08/08 انفجار قنبلة معسكر التدريب كتيبة التموين عمان إبراهيم  محمد  السكر عبدالفتاح  مالزم اول 29084  10
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املوسوعة التارخيية للقوات املسلحة االردنية  - اجليش العربي             

 م1989شهداء الجيش العربي سنة 

 

 م1990شهداء الجيش العربي سنة 

 

 م1991شهداء الجيش العربي سنة 

 

 

 تاريخ االستشهاد مكان االستشهاد الوحدة البلدة االصلية اسم الشهيد الرتبة الرقم العسكري  ت
 1989/02/18 اثناء القيام بالواجب 2لملكي/كتيبة الحرس ا عمان محمد  حسن  بخيت  الغيالين رقيب 127691  1
 1989/03/25 اثناء القيام بالواجب المجرورة 31ك المدفعية / الكرك ايمن  روفائيل  عودة  مجازين عريف 192654  2

 1989/06/07 حادث سير 2كتيبة الحسين / الكرك عبدالفتاح  محمد  عبدالنبي  المعايطة رائد 18205  3
 1989/10/29 اثناء القيام بالواجب القوات الخاصة عجلون  مد  يوسف  عبودبكر  مح جندي 230489  4

 1989/11/02 تحطم طائرة المنطقة الجنوبية المفرق  سعود  مغصوب  حامد  الحراحشة عميد 4779  5

 1989/11/02 الكرك المنطقة الجنوبية الكرك عبدهللا  قاسم  مطير  المطارنة عقيد 7179  6

 1989/11/02 تحطم طائرة 42كتيبة المشاة / البلقاء د  علي  المهملمحمد  أحم مقدم 8594  7

 1989/11/02 حوادث االمن الداخلي 42كتيبة المشاة / الكرك أحمد  محمد  عبدهللا  الشمايله مقدم 14175  8

 1989/11/02 الكرك مجموعة هندسة االسناد العام الطفيلة عدنان  عبدالمجيد  سليمان  العوران مالزم اول 27555  9

 1989/11/02 حوادث االمن الداخلي سالح الجو الملكي اربد إبراهيم  علي  محمد  مطالقة مالزم اول 28151  10

 1989/11/02 حوادث االمن الداخلي مجموعة االسناد العام الكرك عبدهللا  هنداوي  محمد  الفتينات وكيل 121240  11

 1989/11/02 تحطم طائرة سالح الجو الملكي غربيةالضفة ال خالد  روبين  علي  كعكاني رقيب 187379  12

 تاريخ االستشهاد مكان االستشهاد الوحدة البلدة االصلية اسم الشهيد الرتبة الرقم العسكري  ت
 1990/03/18 ن الداخليحوادث االم 3كتيبة الحرس الملكي االلية / الكرك أمجد  عبدالكريم  خليل  القيسي جندي اول 248282  1
 1990/06/11 المفرق  كلية القيادة واالركان الكرك حربي  عطاهللا  شاكر  القيسي مقدم 12786  2

 1990/08/14 عمان سالح الجو الملكي معان حسين  عبدالسالم  سليمان  حسين مالزم 31477  3
 1990/08/18 ثناء القيام بالواجبا 9كتيبة الدبابات / الكرك أكرم  محمد  أحمد  العمريين جندي 245249  4

 1990/09/03 عمان سالح الجو الملكي الكرك ثابت  عيسى  عطاهللا  الطراونة مالزم 31468  5

 1990/09/20 عمان سالح الجو الملكي المفرق  سليمان  عجاج  طالب  العليمات نقيب 24175  6

 تاريخ االستشهاد مكان االستشهاد الوحدة البلدة االصلية شهيداسم ال الرتبة الرقم العسكري  ت
 1991/03/13 اثناء القيام بالواجب 1كتيبة المدرعات / عمان إبراهيم  سليمان  مكازي  الجريبيع جندي 265796  1
 1991/05/12 حادث سير 12كتيبة التموين والنقل / اربد فراس  محمد  أحمد  ربابعة جندي 260159  2

 1991/05/21 انفجار لغم 4كتيبة الهندسة / الكرك جادهللا  خلف  إبراهيم  المعايطة نقيب 23521  3
 1991/05/21 انفجار لغم 4كتيبة الهندسة / الكرك زعل  محمد  خالد  العبادلة وكيل اول 121902  4

 1991/06/04 كر التدريبمعس الملكية 28كتيبة المدفعية / الكرك محمود  خالد  عبد الكريم  الشمايلة جندي 261267  5

 1991/08/14 معسكر التدريب 3ك اتصاالت الفرقة / معان موسى  عوده موسى  الجهالين مكلف 863910  6

 1991/08/28 اثناء القيام بالواجب 4كتيبة مقاومة الدبابات / الضفة الغربية محمد  هايل  بشير  شحادة  عبداللة عريف 213816  7

 1991/11/21 معسكر التدريب 101الكتيبة الخاصة / اربد ا  احمد  ابراهيم  العتوممحمد رضا  رض عريف 233605  8

 1991/12/09 عمان سالح الجو الملكي الزرقاء تيسير  سالم  فنخور  الزيود نقيب 26034  9

 1991/12/09 تحطم طائرة سالح الجو الملكي عجلون  منير  حسان  محمد  فريحات مالزم 33298  10

 1991/12/09 تحطم طائرة سالح الجو الملكي عجلون  مد  صادق  محمد  عبدالحقمح مالزم 34447  11
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املوسوعة التارخيية للقوات املسلحة االردنية  - اجليش العربي             

 م1992شهداء الجيش العربي سنة 

 

 م1993سنة شهداء الجيش العربي 

 

 م1994شهداء الجيش العربي سنة 

 

 م1995شهداء الجيش العربي سنة 

 

 

 

 تاريخ االستشهاد مكان االستشهاد الوحدة البلدة االصلية اسم الشهيد الرتبة الرقم العسكري  ت
 1992/03/29 ثناء القيام بالواجبا 24كتيبة ابي عبيدة / اربد نعيم  سعيد  علي  الزعبي جندي اول 274684  1
 1992/06/10 انفجار لغم 3كتيبة الحرس الملكي / البلقاء محمد  عبدهللا  مصطفى  هليل جندي 287113  2

 1992/07/20 اربد 6كتيبة المدفعية / اربد أحمد  حسين  علي  بني أرشيد مالزم 31573  3
 1992/08/19 معسكر التدريب القوات الخاصة اربد زيد  محمود  عبدالرحمن  الشلول جندي اول 268141  4

 1992/08/25 معسكر وحدتة سالح الجو الملكي اربد قاسم  محمد  سعد  الحموري  وكيل 156873  5

 1992/10/22 اثناء القيام بالواجب 12كتيبة الدبابات / الضفة الغربية مروان  احمد  الحاج  علي  اللحام مكلف 883364  6

 تاريخ االستشهاد مكان االستشهاد الوحدة البلدة االصلية اسم الشهيد الرتبة الرقم العسكري  ت
 1993/02/01 اثناء التدريبات العسكرية مدرسة المستجدين الملكية اربد فاتح  محمد  محمود  الخطيب جندي 301449  1
 1993/05/21 اثناء التدريبات العسكرية 2لحرس الملكي/كتيبة ا اربد مشعل  شالش  محمد  شهوان جندي اول 280585  2

 1993/07/15 معسكر وحدتة مجموعة ناقالت الدبابات الزرقاء عامر  محمود  محمد  الجعافرة وكيل اول 138762  3
 1993/08/03 تحطم طائرة سالح الجو الملكي عمان محمد  أنور  محمد  الحنيطي مالزم اول 32806  4

 1993/09/30 حوادث االمن الداخلي القوات الخاصة المفرق  محمد  طالب  طالق علي  عريف 273832  5

 1993/10/24 حوادث االمن الداخلي مجموعة ناقالت الدبابات مأدبا سليمان  علي  سلمان  العواودة نقيب 24525  6

 1993/10/24 معسكر وحدتة 4كتيبة الحرس الملكي / اربد محمد  احمد  رشيد  مدهلل رقيب 215988  7

 1993/10/29 اثناء القيام بالواجب 10الكتيبة الهاشمية / اربد حسين  محمد  علي  حرب جندي اول 282772  8

 1993/11/28 انفجار لغم 10الكتيبة الهاشمية / اربد غازي  صالح  سالمة  بني يونس مالزم اول 32665  9

 تاريخ االستشهاد مكان االستشهاد الوحدة البلدة االصلية لشهيداسم ا الرتبة الرقم العسكري  ت
 1994/01/19 اثناء التدريبات العسكرية قيادة القوة البحرية اربد سفيان  عبدالقادر  فارس  طالفحة رقيب 243872  1
 1994/03/24 ريبمعسكر التد 3كتيبة االميرة بسمة / الضفة الغربية محمود  ابراهيم  سالم  أسعد جندي اول 278030  2

 1994/03/27 اثناء القيام بالواجب كلية العلوم العسكرية /موتة البلقاء عمر  عبد الكريم  موسى  خليفات تلميذ عسكري  298107  3
 1994/04/26 معسكر التدريب 15كتيبة خالد بن الوليد / عمان باسم  محمد  صبح  هليل جندي 288519  4

 1994/08/20 اثناء التدريبات العسكرية 3قيادة مدفعية الفرقة/ عجلون  ليمان  العلي  القضاهماهر  عبدالحميد  س جندي 310318  5

 1994/12/28 تحطم طائرة سالح الجو الملكي اربد بالل  عبدالمجيد  عبدهللا  الشريدة نقيب 29346  6

 تاريخ االستشهاد مكان االستشهاد الوحدة البلدة االصلية اسم الشهيد الرتبة الرقم العسكري  ت
 1995/03/25 أثناء المناورة العسكرية 6كتيبة الحرس الملكي / اربد سامي  محمود  علي  هزايمة جندي اول 248697  1
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املوسوعة التارخيية للقوات املسلحة االردنية  - اجليش العربي             

 م1996شهداء الجيش العربي سنة 

 

 م1997شهداء الجيش العربي سنة 

 

 م1998شهداء الجيش العربي سنة 

 

 م1999شهداء الجيش العربي سنة 

 

 

 شهادتاريخ االست مكان االستشهاد الوحدة البلدة االصلية اسم الشهيد الرتبة الرقم العسكري  ت
 1996/05/19 اثناء التدريبات العسكرية لواء الشهيد الملك عبدهللا المفرق  مهدي  ركان  مناور  ذياب رقيب 263985  1
 1996/05/30 معسكر وحدتة سرية مقاومة الدبابات /اليرموك البلقاء سالم  سلمان  محمد  المحسن عريف 280470  2

 1996/07/15 قفز ليلي 101الكتيبة الخاصة / عمان يراتجبرين  عبداللطيف  البنية  المه نقيب 31720  3
 1996/10/04 أثناء المناورة العسكرية سالح الجو الملكي المفرق  زيد  حمد  نايف  الخريشة عريف 184689  4

 الستشهادتاريخ ا مكان االستشهاد الوحدة البلدة االصلية اسم الشهيد الرتبة الرقم العسكري  ت
 1997/04/27 اثناء التدريبات العسكرية 4كتيبة التموين / مأدبا مبارك  خلف  نهار  الوخيان عريف 117327  1
 1997/05/12 المفرق  مديرية االمن العسكري  البلقاء يوسف  إبراهيم  يوسف  الدرادكة رائد 31681  2

 1997/05/17 اثناء التدريبات العسكرية ادة اللواء الهاشميقي الزرقاء مراد  عبدالسالم  سرحان  حرفوش وكيل اول 188818  3
 1997/07/26 بلجيكا/تحطم طائره سالح الجو الملكي عمان عمر  هاني  بالل  نوح نقيب 30094  4

 1997/08/15 حوادث االمن الداخلي مستودعات المالبس والمهمات عمان سالمة  طلب  كساب  الحمود رائد 24372  5

 1997/08/25 انفجار قنبلة معسكر التدريب 5كتيبة االمير طالل / اربد رافع  أحمد  الحمد  المشاهرة لجندي او 279409  6

 1997/09/06 اثناء القيام بالواجب 6كتيبة الحرس الملكي / معان عارف  علي  محمد  العمامرة رقيب اول 195603  7

 1997/09/10 اثناء التدريبات العسكرية 8علي / كتيبة االمام المفرق  خالد  فرحان  هليل  السابل رقيب 258540  8

 اريخ االستشهادت مكان االستشهاد الوحدة البلدة االصلية اسم الشهيد الرتبة الرقم العسكري  ت
 1998/02/19 انفجار لغم 41ك الشهيد عبد الحميد / الكرك مصلح  خيراللة  محمد  الخرشة جندي اول 256981  1
 1998/02/19 انفجار لغم 41ك الشهيد عبد الحميد / معان حابس  فليحان  هليل  النواصرة جندي 316094  2

 1998/04/19 اثناء التدريبات العسكرية 3كتيبة االميرة بسمة / ن عجلو رافت  نايف  محمود  المومني جندي اول 281682  3
 1998/05/03 معسكر التدريب-أثناء القفز المظلي 15كتيبة خالد بن الوليد / اربد محمد  حسين  محمد  المستريحي جندي اول 288484  4

 1998/05/10 ت العسكريةاثناء التدريبا 2كتيبة المدرعات/ جرش راشد  تيسير  راشد  العقيلي رقيب 250877  5

 1998/06/14 اثناء القيام بالواجب سالح الجو الملكي اربد ماهر  تركي  كليب  الشريدة رائد 26033  6

 1998/06/14 تحطم طائرة سالح الجو الملكي جرش عوني  مصطفى  شعبوط مالزم اول 36735  7

 1998/09/09 معسكر التدريب-أثناء القفز المظلي 71الخاصة / وحدة العمليات اربد نذير  محمد  طعمة  العمري  جندي اول 316875  8

 تاريخ االستشهاد مكان االستشهاد الوحدة البلدة االصلية اسم الشهيد الرتبة الرقم العسكري  ت
 1999/02/24 تحطم طائرة سالح الجو الملكي الكرك ناجي  عبدالمهدي  مدهللا مقدم 24180  1
 1999/03/01 اثناء التدريبات العسكرية سالح الجو الملكي المفرق  عدنان  ذياب  مطر  المساعيد مالزم اول 38670  2

 1999/08/30 اثناء التدريبات العسكرية 12كتيبة الهندسة / اربد موفق  عيسى  أحمد  ابريك جندي اول 290414  3
 1999/09/11 اثناء التدريبات العسكرية درسة الدفاع الجوي الميدانيم اربد هاني  محمود  فالح  الحاتم رقيب اول 204900  4

 1999/11/03 أثناء القفز الحر في جمهورية تايون  91كتيبة المظليين / اربد عمر  احمد  صالح  العمري  عريف 297413  5
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املوسوعة التارخيية للقوات املسلحة االردنية  - اجليش العربي             

 م2000شهداء الجيش العربي سنة 

 م2001شهداء الجيش العربي سنة 

 

 م2002شهداء الجيش العربي سنة 

 

 م2003لعربي سنة شهداء الجيش ا

 

 تاريخ االستشهاد مكان االستشهاد الوحدة البلدة االصلية اسم الشهيد الرتبة الرقم العسكري  ت
 2000/03/11 اثناء التدريبات العسكرية 43كتيبة الشريف ناصر بن جميل/ عجلون  رايق  محمد  موسى  بعيرات جندي اول 297172  1
 2000/07/25 تحطم الطائرة العسكرية أثناء التدريب سالح الجو الملكي عمان نواف  سلمان  محمود  ابوداري  مقدم 24301  2

 2000/07/25 تحطم الطائرة العسكرية أثناء التدريب سالح الجو الملكي عمان علي  افليح  عواد  الديكي  الجبور رائد 28608  3
 2000/07/25 تحطم الطائرة العسكرية أثناء التدريب سرية العمليات الجوية الطفيلة غازي  عوض  عواد  المرايات نقيب 35171  4
 2000/07/25 تحطم الطائرة العسكرية أثناء التدريب سالح الجو الملكي الزرقاء ليف  الزيوداحمد  توفيق  خ نقيب 36729  5

 2000/07/25 تحطم الطائرة العسكرية أثناء التدريب سرية العمليات الجوية الكرك حمود  احمد  عوض  القطاونه مالزم 40516  6

 2000/07/25 تحطم الطائرة العسكرية أثناء التدريب و الملكيسالح الج اربد عماد  محمد  عبدالحافظ  القرعان مالزم 40800  7

 2000/07/25 تحطم الطائرة العسكرية أثناء التدريب سرية العمليات الجوية جرش جهاد  محمود  عبدالقادر  البطاحيش وكيل اول 183891  8

 2000/07/25 لعسكرية أثناء التدريبتحطم الطائرة ا سالح الجو الملكي اربد خالد  علي  ابراهيم  ربابعه وكيل 222577  9

 2000/07/25 تحطم الطائرة العسكرية أثناء التدريب سرية العمليات الجوية البلقاء حربي  عبيدهللا  عايش  الشحادات رقيب اول 239015  10

 2000/07/25 يبتحطم الطائرة العسكرية أثناء التدر  سرية العمليات الجوية اربد موفق  حمزه  هاشم  ملكاوي  رقيب 239299  11

 2000/07/25 تحطم الطائرة العسكرية أثناء التدريب سالح الجو الملكي الضفة الغربية رأفت  حسن  عزات  الذهبي رقيب 261211  12

 2000/07/25 تحطم الطائرة العسكرية أثناء التدريب سالح الجو الملكي عجلون  سمير  كايد  احمد  بني سعيد جندي اول 319063  13

 2000/07/25 تحطم الطائرة العسكرية أثناء التدريب سرية العمليات الجوية معان سلمان  يوسف  عيد  الشقيرات ديجن 330231  14

 2000/11/13 تحطم الطائرة العسكرية أثناء التدريب قيادة العمليات الخاصة عمان ابراهيم  محمد  قاسم  الحالحله وكيل اول 209352  15

 تاريخ االستشهاد مكان االستشهاد الوحدة البلدة االصلية اسم الشهيد الرتبة الرقم العسكري  ت
 2001/02/21 أثناء المناورة العسكرية 14كتيبة الملك محمد الخامس /  اربد سليمان  محمد  سليمان  الرياحنه عريف 286784  1
 2001/06/30 معسكر التدريب-أثناء القفز المظلي دة العمليات الخاصةقيا اربد عبدهللا  محمد  عبدهللا  ربابعه عريف 281952  2

 تاريخ االستشهاد مكان االستشهاد الوحدة البلدة االصلية اسم الشهيد الرتبة الرقم العسكري  ت
 2002/03/25 عسكرية أثناء التدريبتحطم الطائرة ال سالح الجو الملكي اربد أيوب  يوسف  خلف  السمير مالزم 40779  1
 2002/04/21 اثناء التدريبات العسكرية 9كتيبة الدبابات / عمان زكريا  هاشم  علي  الحجازي  مالزم 40236  2

 2002/09/17 اثناء التدريبات العسكرية قيادة الفرقة الثالثة عجلون  شرف  احمد  عبدالجليل  نجادات جندي اول 317604  3

 تاريخ االستشهاد مكان االستشهاد الوحدة البلدة االصلية اسم الشهيد الرتبة الرقم العسكري  ت
 2003/03/31 اثناء التدريبات العسكرية كتيبة ابو عبيده عامر ين الجراح مأدبا ابراهيم  محمد  خضر  العوامرة رقيب اول 262998  1
 2003/05/01 انفجار قنبلة وحدة األمن والحماية المفرق  عاصمعلي  عقيل  بنية  ال رقيب 299383  2
 2003/05/06 معسكر التدريب -أثناء القفز المظلي  16ك الفيصل / المفرق  محمد  فرج  ربيع  عليمات جندي اول 327235  3
 2003/08/10 سكريةاثناء التدريبات الع 15كتيبة خالد بن الوليد / المفرق  ايمن  حسن  مرزوق  الطواشفة عريف 329607  4
 2003/09/12 مستشفى الميدان العسكري/العراق كتيبة الشريف شاكر بن زيد المفرق  عمر  احمد  عارف  عصفور رقيب 279491  5

 2003/09/22 معسكر التدريب -أثناء القفز المظلي  جامعة مؤته اربد محمد  حسين  سالم  عثامنة تلميذ عسكري  348247  6

 2003/09/29 معسكر التدريب -أثناء القفز المظلي  الكتيبة الخاصة عمان د  حامد  خلف  الزيودزيا جندي اول 339706  7

 2003/10/19 تحطم الطائرة أثناء رحله تدريبيه سالح الجو الملكي اربد مصطفى  خالد  دويهيس  بني دومي رائد 32800  8

 2003/10/21 تحطم الطائرة أثناء رحله تدريبيه  سالح الجو الملكي عمان ملوح  عواد  صالح  عبدهللا عقيد 24178  9

 2003/10/21 تحطم الطائرة أثناء رحله تدريبيه  سالح الجو الملكي اربد مالك  غازي  عبدهللا  سخني مالزم 41899  10
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املوسوعة التارخيية للقوات املسلحة االردنية  - اجليش العربي             

 م2004شهداء الجيش العربي سنة 

 

 م2005شهداء الجيش العربي سنة 

 

 م2006 شهداء الجيش العربي سنة

 

 م2007شهداء الجيش العربي سنة 

 

 

 

 خ االستشهادتاري مكان االستشهاد الوحدة البلدة االصلية اسم الشهيد الرتبة الرقم العسكري  ت
 2004/06/13 انفجار لغم معسكر التدريب 10الكتيبة الهاشمية / المفرق  عمر  عبدهللا  سالمه  النبيعان جندي اول 346144  1
 2004/07/07 معسكر التدريب أثناء المناورة العسكرية التموين والنقل الملكي اربد علي  طالب  ابرهيم  قنانوه رقيب اول 145333  2
 2004/07/07 معسكر التدريب أثناء المناورة العسكرية مجموعة ناقالت الدبابات جرش شاكر  صالح  حسين  عتوم برقي 281431  3
 2004/07/07 معسكر التدريب أثناء المناورة العسكرية مجموعة ناقالت الدبابات اربد فؤاد  شافع  خالد  االحمد جندي اول 351818  4
 2004/11/08 الجفر-تحطم الطائرة أثناء رحله تدريبيه سالح الجو الملكي اربد ملحمعمر  علي  محمود  بني  مالزم 43319  5

 تاريخ االستشهاد مكان االستشهاد الوحدة البلدة االصلية اسم الشهيد الرتبة الرقم العسكري  ت
 2005/04/10 معسكر التدريب-أثناء القفز المظلي 101تيبة الخاصة /الك البلقاء احمد  عبد الرحيم  احمد  النواصرة جندي اول 341289  1
 2005/06/21 تحطم الطائرة العسكرية أثناء التدريب سالح الجو الملكي المفرق  احمد  مرجي  فاعور عقيد 24306  2
 2005/08/19 العقبه اثناء عمليات ارهابيه في 41ك الشهيد عبد الحميد / عمان احمد  جمال  صالح  النجداوي  جندي 370786  3
 2005/09/14 اثناء التدريبات العسكرية القوات الخاصة عمان عالء الدين  محمد  درويش مالزم 44488  4
 2005/11/09 اثناء التدريبات العسكرية 1كتيبة األمير حسين  اآلليه/ المفرق  عبد الكريم  علي  معيدف  الجبور جندي اول 350657  5

 تاريخ االستشهاد مكان االستشهاد الوحدة البلدة االصلية اسم الشهيد الرتبة الرقم العسكري  ت
 2006/04/25 تحطم الطائرة العسكرية أثناء التدريب سالح الجو الملكي المفرق  محمد  عواد  نهاب  الدلماز مرشح 361321  1
 2006/07/13 اثناء القيام بالواجب القوة البحرية قيادة عمان فيصل  محمد  عرشان  المحارب جندي 365292  2
 2006/07/18 اثناء القيام بالواجب قيادة القوة البحرية المفرق  عبدالقادر  محمد  احمد  الحسبان جندي 376785  3
 2006/07/23 اثناء القيام بالواجب قيادة القوة البحرية البلقاء طالب  محمود  احمد  الرماضنه وكيل اول 263883  4
 2006/08/16 تحطم الطائرة العسكرية أثناء التدريب سالح الجو الملكي اربد محمد  احمد  هجرس  بطاينة تلميذ مرشح 373036  5

 2006/08/16 معسكر وحدتة الكلية العسكرية الملكية جرش محمد  محمود  محمد  الحسن تلميذ عسكري  392378  6

 2006/08/24 اثناء القيام بالواجب قيادة القوة البحرية الكرك سمير  علي  سويلم  الضرابعة جندي اول 364467  7

كتيبة شرحبيل بن حسنة/الدبابات  اربد زايد  احمد  علي  خصاونة عريف 358668  8
26 

 2006/08/30 اثناء التدريبات العسكرية

مدرسة االمير هاشم  للعمليات  المفرق  عاطف  عيد  رضا  البردان جندي 380891  9
 الخاصة

 2006/09/14 معسكر التدريب-القفز المظلي أثناء

 2006/12/07 كلية زايد الثاني العسكرية/دولة االمارات مديرية التدريب العسكري  الزرقاء شادي  خليل  عطا اللة  القالب مرشح 392870  10

 تاريخ االستشهاد االستشهادمكان  الوحدة البلدة االصلية اسم الشهيد الرتبة الرقم العسكري  ت
 2007/01/05 اثناء القيام بالواجب قيادة القوة البحرية اربد سالم  عبدالقادر  فالح  ابراهيم رقيب اول 293229  1
 2007/05/23 اثناء التدريبات العسكرية سالح الجو الملكي مأدبا سعيد  محمد  عبد  محمد  العبادي مالزم اول 42621  2
 2007/05/28 تمرين غطس/العقبه 71وحدة العمليات الخاصة / الزرقاء لد  عايد  سعد  الغويري خا عريف 355064  3
 2007/07/27 انفجار قنبلة معسكر التدريب 7كتيبة الهندسة/ اربد عاطف  عايش  محمد  سوالمه مالزم اول 42086  4
كتيبة طارق بن زياد  المفرق  جهاد  رزق  ساهي  السالم جندي 395693  5

 20ين/المظلي
 2007/09/13 معسكر التدريب-أثناء القفز المظلي

 2007/12/31 تحطم الطائرة العسكرية أثناء التدريب سالح الجو الملكي اربد امجد  محمد  سعيد  بديوي  قنانوة مالزم اول 44321  6

 2007/12/31 رية أثناء التدريبتحطم الطائرة العسك سالح الجو الملكي المفرق  عبد القادر  سمير  فنطول  العون  مالزم 46144  7
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املوسوعة التارخيية للقوات املسلحة االردنية  - اجليش العربي             

 م2008شهداء الجيش العربي سنة 

 

 م2009شهداء الجيش العربي سنة 

 

 م2010شهداء الجيش العربي سنة 

 

 م2011شهداء الجيش العربي سنة 

 

 

 

 تاريخ االستشهاد مكان االستشهاد الوحدة البلدة االصلية اسم الشهيد الرتبة الرقم العسكري  ت
 2008/01/06 تحطم الطائرة العسكرية أثناء التدريب سالح الجو الملكي اربد رضوان  سالم  محمود  عبابنة رائد 38800  1
 2008/01/06 تحطم الطائرة العسكرية أثناء التدريب سالح الجو الملكي البلقاء يزن  بسام  حنا  العرنكي مالزم 46387  2

 2008/04/20 تحطم الطائرة العسكرية أثناء التدريب سالح الجو الملكي عمان حمزة  سمير  عودة  العبادي مالزم اول 46126  3
 2008/05/16 اثناء القيام بالواجب مجموعة حرس الحدود االولى الكرك الطروانةمحمد  سلمان  غنيم   عقيد 33090  4
مجموعة القيادة والسيطرة  المفرق  عصام  فالح  سمرين  المشاقبه وكيل 277213  5

 واالتصاالت الشرقية
 2008/06/26 اثناء التدريبات العسكرية

 2008/08/18 اثناء التدريبات العسكرية 43اصر بن جميل/كتيبة الشريف ن معان وجدي  علي  حمد  البدور مالزم 47755  6

 2008/08/18 اثناء التدريبات العسكرية 43كتيبة الشريف ناصر بن جميل/ اربد بالل  عبد العزيز  سليم  النعيمات عريف 337626  7

 2008/08/19 عسكريةاثناء التدريبات ال 5كتيبه المدفعية / البلقاء اياد  احمد  علي  البالونه جندي اول 377670  8

 تاريخ االستشهاد مكان االستشهاد الوحدة البلدة االصلية اسم الشهيد الرتبة الرقم العسكري  ت
 لواء حمزه بن عبد الطلب/الحرس الطفيلة ايمن  ماجد  سليمان  العوران جندي اول 376784  1

 الخاص
 2009/01/22 اثناء التدريبات العسكرية

 2009/05/22 اثناء مشاركتة مع قوات الواجب الخاص 23كتيبة المدفعية / جرش حسين  يوسف  محمد  البوريني رقيب اول 307766  2

 2009/06/02 تحطم الطائرة العسكرية أثناء التدريب سالح الجو الملكي البلقاء صخر  موسى  يوسف  الخرابشة مقدم 36721  3
عبد هللا  عبد الحميد  الكايد   خالد  جندي اول 381455  4

 الشلول
 2009/06/25 اثناء المناوره 15كتيبة خالد بن الوليد / اربد

 2009/06/25 اثناء المناوره 15كتيبة خالد بن الوليد / الزرقاء مراد  خالد  عبدالحافظ  الخاليله جندي اول 389420  5

 2009/10/11 اثناء التدريبات العسكرية 101الكتيبة الخاصة / ركالك مروان  عبد الكريم  عبد هللا  الخرشه عريف 365360  6

 2009/10/16 اثناء التدريبات العسكرية 71كتيبة مكافحة اإلرهاب/ عمان كريم  سليمان  عايد  الكعابنه نقيب 41196  7

 2009/11/07 يةاثناء التدريبات العسكر  2لواء الحرس الملكي / الكرك سليمان  حمد  خليف  الجعافره عميد 23258  8

 تاريخ االستشهاد مكان االستشهاد الوحدة البلدة االصلية اسم الشهيد الرتبة الرقم العسكري  ت
 2010/01/11 الكنغو-مراقب عسكري  مديرية سالح الصيانة الزرقاء محمد  سليمان  عبدهللا  المكحل نقيب 43739  1
 2010/04/06 حادث سير قيادة الفرقة الثانية الزرقاء حمدهللا  راشد  الدعجه  خلدون  وكيل اول 270554  2

 2010/04/15 معسكر وحدتة مدرسة الدفاع الجوي الميداني المفرق  ركاد  مضعن  مشوح  المساعيد وكيل اول 266530  3
 2010/07/20 يرحادث س 71وحدة العمليات الخاصة / المفرق  محمود  سحمي  شامان  الشرفات رقيب 342022  4
 2010/09/28 تحطم طائرة سالح الجو الملكي اربد صالح  عبد الرحمن  صالح  الدراوشة نقيب 43318  5

 تاريخ االستشهاد مكان االستشهاد الوحدة البلدة االصلية اسم الشهيد الرتبة الرقم العسكري  ت
 2011/01/28 اثناء التدريبات العسكرية كتيبة جعفر بن ابي طالب الكرك د  الرشايدهراكان  موسى  احم جندي اول 420846  1
 2011/02/08 تحطم طائرة سالح الجو الملكي الكرك معن  محمد  خلف  المرابحه مالزم اول 47505  2

 2011/04/23 سكريةاثناء التدريبات الع 71كتيبة مكافحة اإلرهاب/ اربد عبدالمنعم  محمود  صالح  خليل عريف 379851  3

الكونغو
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املوسوعة التارخيية للقوات املسلحة االردنية  - اجليش العربي             

 م2012شهداء الجيش العربي سنة 

 

 م2013شهداء الجيش العربي سنة 

 م2014شهداء الجيش العربي سنة 

 م2015شهداء الجيش العربي سنة 

 م2016شهداء الجيش العربي سنة 

 م2017شهداء الجيش العربي سنة 

 

 تاريخ االستشهاد مكان االستشهاد الوحدة البلدة االصلية اسم الشهيد الرتبة الرقم العسكري  ت
 2012/01/22 الجفر-تحطم الطائرة أثناء رحله تدريبيه سالح الجو الملكي اربد محمد احمد علي قزاقزه مالزم 54197  1
كتيبة األمير الحسين بن عبدهللا  اربد عامر علي احمد الجراح اولرقيب  346966  2

 2األلية/
 2012/05/23 اثناء التدريبات العسكرية

 2012/06/11 حوادث االمن الداخلي الملكية 51كتيبة الدفاع الجوي/ عجلــــــون  سفيان سالم محمد عنيزات وكيل اول 296394  3
 2012/10/21 حوادث االمن الداخلي 10كتيبة حرس الحدود الملكية/ الزرقاء لمناصيرمحمد عبد هللا علي ا رقيـــب 400294  4

 تاريخ االستشهاد مكان االستشهاد الوحدة البلدة االصلية اسم الشهيد الرتبة الرقم العسكري  ت
 2013/03/19 ناء القيام بالواجباث 71الكتيبة الخاخصة/ جرش احمد محمود سليمان نواصره نقيب 48464  1
 2013/03/19 اثناء القيام بالواجب 71الكتيبة الخاخصة/ الزرقاء سلمان موسى معقل الزواهره رقيب اول 347056  2

 2013/04/08 معسكر وحدتة مدرس الدروع الملكية الكرك محمد فيصل ممدوح المحافظه عريـــف 431128  3
 2013/05/16 تحطم طائرة سالح الجو الملكي سرب تدريب الطيارين األبتدائي الكرك يساتمعن عطاهلل صالح الده عقيد 37886  4
 2013/05/16 تحطم طائرة سالح الجو الملكي عمان نائل رعد نائل الخشمان مالزم 442665  5

 2013/11/21 حوادث االمن الداخلي سالح الجو الملكي جرش عبد المحسن احمد علي قوقزه وكيــــل 328806  6

 تاريخ االستشهاد مكان االستشهاد الوحدة البلدة االصلية اسم الشهيد الرتبة الرقم العسكري  ت
 2014/04/17 تحطم الطائرة العسكرية أثناء التدريب سالح الجو الملكي السرب السابع عشر عمان حازم احمد ذوقان المطر مالزم 58840  1
 2014/05/16 الغباوي -تحطم الطائرة أثناء رحله تدريبيه قاعدة األمير حسين الجوية اربد محمد علي بني فارس معاذ رائد 44310  2

 تاريخ االستشهاد مكان االستشهاد الوحدة البلدة االصلية اسم الشهيد الرتبة الرقم العسكري  ت
 2015/04/06 تحطم الطائرة العسكرية أثناء التدريب كلية األمير حسين الجوية عمان ابراهيم حسن ابراهيم حسونه عقيد 38673  1

 2015/06/17 اثناء القيام بالواجب مجموعة األسناد الكيماوي  مادبا هايل فالح خلف الشخانبه رقيب اول 333076  2
 2015/11/10 ر وحدتةمعسك مديرية صيانة سالح الجو الملكي اربد اسامه راتب محمد الربابعه نقيب 45576  3

 2015/11/16 اثناء التدريبات العسكرية قيادة القوة البحرية الملكية العقبه خالد علي سالمه الخضيرات جندي 472721  4

 تاريخ االستشهاد مكان االستشهاد الوحدة البلدة االصلية اسم الشهيد الرتبة الرقم العسكري  ت
 2016/02/02 حوادث االمن الداخلي سالح الجو الملكي عمان حازم محمود حسن حسونه زم اولمال  57247 1 1
 2016/05/01 تحطم الطائرة العسكرية أثناء التدريب كلية األمير حسين الجوية عجلــــــون  اشرف فايز سليمان الطافور نقيب 50277 3 2
 2016/07/18 حادث سير مجموعة ناقالت الدبابات اربد رأفت عز الدين محمود الربابعه وكيــــل 352605 9 3

4 1
0 

 2016/08/14 معسكر التدريب-أثناء القفز المظلي 91كتيبة المظليين/ اربد اسالم حازم خالد الفاضل جندي 495593

5 1
1 

 2016/12/05 تحطم طائرة سالح الجو الملكي عمان عايد احمد نصار الدعسان مقدم 43323

 تاريخ االستشهاد مكان االستشهاد الوحدة البلدة االصلية اسم الشهيد الرتبة الرقم العسكري  ت
 2017/05/10 معسكر وحدتة 3كتيبة تموين ونقل فرقة الملك عبدهللا المدرعة/ عمان احمد ابراهيم محمد ابو شمه رقيب اول 451150  1
 2017/05/25 اثناء التدريبات العسكرية 12ية مقاومة الدروع كورنت للواء اليرموك األلي/سر  اربد علي حسين علي الشرمان عريـــف 461076  2
 2017/05/25 حادث سير 12سرية مقاومة الدروع كورنت للواء اليرموك األلي/ الزرقاء حمزه فارس ارشيد المرشود جندي اول 501618  3
 2017/05/31 اثناء التدريبات العسكرية 12مقاومة الدروع كورنت للواء اليرموك األلي/سرية  اربد اسد الدين ماجد صالح مستريحي رقيب اول 486897  4

 2017/06/12 حادث سير مدفعية المنطقة العسكرية الشمالية اربد سامر احمد حمدان عواد رقيب اول 370033  5
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 م2018شهداء الجيش العربي سنة 

  

 م2019شهداء الجيش العربي سنة 

 م2020شهداء الجيش العربي سنة 

 العمليات اإلرهابية أثناءربي الجيش الع شهداء

 

 

 

 

 تاريخ االستشهاد مكان االستشهاد الوحدة البلدة االصلية اسم الشهيد الرتبة الرقم العسكري  ت
 03/07/2018 معسكر وحدتة 40سرية مقاومة الدروع)تو( للواء الملك الحسين/ معان شادي طايع سالم المراعيه رقيب اول 378031  1
 21/08/2018 العسكرية أثناء التدريبتحطم الطائرة  5لواء األمير هاشم طيران العمليات الخاصة/ الزرقاء احمد علي محمد الخوالده مالزم اول 57245  2

 07/11/2018 معسكر وحدتة 1لواء الحرس الملكي األلي/ اربد محمد عبد الغني سليم الشرمان نقيب 61226  3

 تاريخ االستشهاد مكان االستشهاد الوحدة البلدة االصلية اسم الشهيد الرتبة الرقم العسكري  ت
 12/06/2019 اثناء التدريبات العسكرية الملكية 9كتيبة المدفعية/ اربد مدحت خالد مصطفى بني  ياسين وكيل اول 344917  1
 08/08/2019 اثناء التدريبات العسكرية 71الوحدة الخاصة/ اربد سليمان محمود سليمان دواغره وكيــــل 378342  2

 تاريخ االستشهاد مكان االستشهاد الوحدة البلدة االصلية اسم الشهيد رتبةال الرقم العسكري  ت
 04/03/2020 معسكر التدريب 2كتيبة الحرس الملكي األلية/ البلقاء ربيع محمد علي كيوان رقيـــب 459318  1
 022/03/2020 ريبات العسكريةاثناء التد 5كتيبة األمير طالل األلية/ اربد عكرمه محمد زكي احمد بني مفرج رقيب اول 450724  2

 22/09/2020 اثناء التدريبات العسكرية قيادة الحرس الملكي الخاصة جرش طالق محمد مسلم الحراحشىة  1مالزم/ 67366  3
 15/10/2020 اثناءالعمليات الحربية 3كتيبة الحرس الملكي األلية/ اربد قتيبة طايل موسى بني عامر جندي 473602  4

 تاريخ االستشهاد مكان االستشهاد الوحدة البلدة االصلية اسم الشهيد الرتبة الرقم العسكري  ت
 1976/11/17 العمليات اإلرهابية فندق األردن 101الكتيبة الخاصة / جرش إبراهيم  سالمة  إبراهيم  العضيبات وكيل 1649  1
 1976/11/17 العمليات اإلرهابية فندق األردن 101الكتيبة الخاصة / البلقاء العزيز  الكايدمحمود  عبد مالزم اول 10591  2
 1981/02/06 االعتداء على السفارة األردنية لبنان القوات الخاصة الكرك عبد السالم  سالم  ارشيد  القرالة جندي اول 131898  3

 2015/03/01 الحركات الحربيه في سوريا يد موفق السلطيقاعدة الشه الكرك معاذ صافي يوسف الكساسبة نقيب 52166  4
 2016/03/01 اربد -العمليات اإلرهابية  71الكتيبة الخاصة/ الزرقاء راشد حسين الزيود نقيب 48436  5
6  

 اربد احمد محمد محمود الصبيحي رقيـــب 404297
سرية مقاومة الدروع كورنت 

 2016/06/21 الركبان - العمليات اإلرهابية 51للواء الهاشمي األلي/
 2016/06/21 الركبان -العمليات اإلرهابية  الملكية 6كتيبة حرس الحدود/ اربد نورالدين محمد صالح شحاده رقيـــب 426196  7
 2016/06/21 الركبان -العمليات اإلرهابية  الملكية 6كتيبة حرس الحدود/ جرش بالل عمر سالم الزعبي عريـــف 469816  8
 2016/06/21 الركبان -العمليات اإلرهابية  الملكية 6كتيبة حرس الحدود/ اربد خضر محمد خضر الحجي دي اولجن 473649  9
 2016/06/21 الركبان -العمليات اإلرهابية  الملكية 6كتيبة حرس الحدود/ اربد رشاد محمد عبد الرحمن الطالفحه عريـــف 476831  10
 11/087/2018 السلط -العمليات اإلرهابية  فريق المهام الخاصة نمعا معاذ خميس فرج الدمانيه رائد 47241  11
 11/08/2018 السلط -العمليات اإلرهابية  فريق المهام الخاصة الزرقاء هشام عبد الرحمن ضيف هللا العقاربه رقيـــب 456331  12
 11/08/2018 السلط -يات اإلرهابية العمل فريق المهام الخاصة عجلــــــون  محمد احمد سليمان بني ياسين عريـــف 485969  13
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 خالل مهام حفظ السالم  شهداء الجيش العربي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تاريخ االستشهاد مكان االستشهاد البلدة االصلية اسم الشهيد الرتبة الرقم العسكري  ت
1  197973 

 

 حامد  ظاهر  مفرج رقيب اول

 

 عمان

 

 كرواتيا

 

1994/01/04 

 
2  178619 

 

 وكيل

 

 اربد العماوي   محمد  حامد  جبر

 

 كرواتيا

 

1994/07/07 
 كرواتيا الزرقاء صالح  محمود  فليحان  الزواهرة رقيب 194008  3

 

1994/08/01 

 
4  223379 

 

 عريف

 

 سيف  عودة هللا  الرواشدة

 

 الكرك

 

 كرواتيا

 

1995/02/23 

 
5  249506 

 

 رقيب اول

 

 إسماعيل  محمد  إبراهيم  ابوسعيدة

 

 الضفة الغربية

 

 كرواتيا

 

1995/06/26 

 
6  25228 

 

 رائد

 

 زياد  مازن  محمد  الجيوسي

 

 اربد

 

 انقوال

 

1996/04/03 

 
7  283138 

 

 رقيب

 

 خالد  صالح  محمد  السردي

 

 المفرق 

 

 سيراليون 

 

2000/06/30 

 
8  35021 

 

 نقيب

 

 حمزه  محمد  احمد  القضاه

 

 عجلون 

 

 قوات حفظ السالم / اثيوبيا

 

2001/04/21 

 
9  30407 

 

 رائد

 

 فوت  نايف  صالح  العورانص

 

 الطفيلة

 

 الكنغو-مراقب عسكري 

 

2003/05/13 

 
10  238461 

 

 وكيل اول

 

 أحمد  محمد  عطاهللا  بني حمود

 

 اربد

 

 قوات حفظ السالم / اثيوبيا

 

2003/06/26 

 
11  39538 

 

 نقيب

 

 يوسف  مبارك  مفلح  الغدير

 

 الزرقاء

 

 كتيبة حفظ السالم/ هاييتي

 

2005/02/24 

 
12  287281 

 

 رقيب

 

 محمد  خلف  عبد الحفيظ  المهيرات

 

 عمان

 

 كتيبة حفظ السالم/ هاييتي

 

2005/10/25 

 
13  39929 

 

 نقيب

 

 طارق  عبد الفتاح  عبد هللا  الجعافره

 

 الكرك

 

 كتيبة حفظ السالم/ هاييتي

 

2006/01/18 

 
14  292376 

 

 رقيب

 

 ربيع  جالل  مرعي  الظليفي

 

 المفرق 

 

 هاييتيكتيبة حفظ السالم/ 

 

2006/01/18 

 
15  346189 

 

 جندي اول

 

 رائد  ابراهيم  سالم  الشديفات

 

 المفرق 

 

 كتيبة حفظ السالم اثيوبيا ارتيريا

 

2006/08/14 

 
16  43385 

 

 مالزم اول

 

 أحمد  محمد  حسن  بعيرات

 

 عجلون 

 

 كتيبة حفظ السالم/ هاييتي

 

2006/11/11 

 
17  324283 

324283 

 

 

 رقيب

 

 الضفة الغربية لمحاميدرامي  واصف  طه  ا

 

 كتيبة حفظ السالم/ هاييتي

 

2006/11/11 

 
18  39431 

 

 

 مقدم

 

 فوزي  عايد  موسى  الهدبان

 

 قوات حفظ السالم /ساحل العاج عمان

 

2007/04/16 

 
19  281964 

281964 

 

 

 

 وكيل

 

 كتيبة حفظ السالم/ هاييتي جرش حمدان  سعيد  عبد الرحمن  بني احمد

 

2007/06/15 

 
20  31569 

 

 عقيد

 

 كامل  سالم  عايد  الكوشه

 

 عمان

 

من جراء تواجدة في قوات حفظ السالم 
 5ساحل العاج /

 

2008/07/16 

 21  24508 

 

 عميد

 

 عبيد هللا  ابراهيم  حميدان  المواجده

 

 الكرك

 

 قوات حفظ السالم هايتي

 

2009/10/09 

 
22  44466 

 

 مالزم اول

 

 بالل  احمد  راشد  ابو حجيله

 

 جرش

 

 حفظ السالم هايتي قوات

 

2009/10/09 

 
 كتيبة حفظ السالم/ هاييتي اربد جهاد سميرين حسين المهيرات مقدم  94243  23

 

2009/10/09 

 
24  286198 

286198 

 

 وكيل اول

 

 عامر  محمود  عبد هللا  الرواشده

 

 الطفيلة

 

 قوات حفظ السالم هايتي

 

2009/10/09 

 
25  43739 

43739 

 

 نقيب

 

 هللا  المكحلمحمد  سليمان  عبد

 

 الزرقاء

 

 الكنغو-مراقب عسكري 

 

2010/01/11 

 
26  39607 

 

 رائد

 

 عطا هللا عيسى  حسين  المناصير

 

 عمان

 

 كتيبة حفظ السالم/ هاييتي

 

2010/01/13 

 
27  39933 

 

 رائد

 

 أشرف  علي  محمد  الجيوسي

 

 اربد

 

 كتيبة حفظ السالم/ هاييتي

 

2010/01/13 

 
28  367097 

367097 

 

 عريف

 

 د  فرج  مفلح  الخوالدةرائ

 

 جرش

 

 كتيبة حفظ السالم/ هاييتي

 

2010/01/13 

 
29  306012 

306012 

 

 وكيل

 

 هيثم  جميل  سعيد  القويدر

 

 البلقاء

 

 قوات حفظ السالم /ساحل العاج

 

2010/08/24 

 
30  321850 

321850 

 

 رقيب

 

 يحيى  هويشل  الشنابلة

 

 الكرك

 

 قوات حفظ السالم /ساحل العاج

 

2010/09/02 

 
31  341934 

 

 رقيب

 

 ليث  اسعد  سلمان  الشنابله

 

 المفرق 

 

 قوات حفظ السالم /ساحل العاج

 

2010/09/07 

 
32  273480 

 

 وكيل اول

 

 خالد  محمد  حسين  العرود

 

 عجلون 

 

 قوات حفظ السالم /ساحل العاج

 

2010/09/27 

 
33  49033 

 

 مالزم اول

 

 ماجد  عامر  محمد  ابو قديري 

 

 الكرك

 

 نأفغانستا

 

2011/05/22 

 
34  335782 

335782 

 

 رقيب اول

 

 هايل محمد راجي الحيا

 

 عمان

 

 افغانستان

 

2012/04/28 

 
35  336831 

336831 

 

 رقيب اول

 

 بهاء محمد حسين الدبايبه

 

 عمان

 

 قوات حفظ السالم / الكونغو

 

2012/06/2 

 
36  48380  

 

 

 نقيب

 

 عبدهللا سليمان نجيب نوافلة

 

 اربد

 

 2012/09/22 أفغانستان

 
37  390073 

 

 عريـــف

 

 محمد لفى رثعان السرحان

 

 المفرق 

 

 قوات حفظ السالم /ساحل العاج

 

2012/12/20 

 
 28/04/2012 افغانستان عمان هايل محمد راجي الحيا رقيب اول 335782  38
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شخصية مع كل من :
أ .   العميد الركن المتقاعد سالم خضر أبو زيد يوم االثنين 2003/1/20 في عمان ) توفاه هللا فيما بعد(، كان    
قائدًا لكتيبة الدبابات 12 الملكية، إحدى وحدات اللواء المدرع /40 من 1969/11/15 -  1971/1/25، وقد    

تصدت كتيبته المدرعة لهجوم القوات السورية على األراضي األردنية  في أحداث عام 1970.  
ب.    العميد الركن المتقاعد مرزوق فالح العابد يوم االثنين 2003/1/20 في عمان، حيث كان مساعدًا لقائد    
كتيبة الدبابات /4 الملكية إحدى وحدات اللواء المدرع /40، وقد تصدت كتيبته لهجوم القوات السورية على     

األردن، وقد اشتبك بشكل مباشر وعن قرب وفي مواقع متعددة مع دروع القوات السورية المهاجمة .  
لكتيبة  قائدًا  كان  عمان،  في  االثنين 2003/1/20   يوم  جاموس،  أبو  حامد  المتقاعد  الركن  المقدم  ج.       

الدبابات/2 )المدرعات /2 فيما بعد(  إحدى وحدات اللواء المدرع /40، وقد  تصدت كتيبته لهجوم القوات     
السورية على األردن، وقاتلت القوات السورية في مثلث الرمثا.  

قائمة المراجع
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