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 الهاشميون والقدس 

 

نشرة دورية تصدرها وزارة االوقاف والشؤون والمقدسات االسالمية 

جاللة الملك عبدهللا  جهود وعلى رأسها) الجهود االردنية تتناول 

والمقدسات المبارك لحماية االقصى  ورعاه ( الثاني حفظه هللا

 . االسالمية في القدس 

 ******************* 

 1439الموافق صفر  / 2017/ 11تشرين الثاني   /العدد االول  -

 

 المشرف العام معالي وزير االوقاف والشؤون والمقدسات االسالمية .  -

 
 

 المدير العام عطوفة االمين العام لوزارة االوقاف .  -

 

/ مدير شؤون القدس   مساعد االمين العام / رئيس التحرير المسؤول  -

 المهندس عبدهللا العبادي .   والمسجد االقصى المبارك 

 
 

المستشار االعالمي لشؤون القدس والمسجد االقصى   /مدير التحرير  -

 يوسف العثمان .  /    المبارك

 

 

 

 طباعة : نسيم خالد دروبي
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 ابرز الموضوعات : 

عهد  عمق التاريخ وتعود الىالرعاية الهاشمية للمسجد االقصى المبارك ضاربة في  -

محمد صلى هللا عليه وسلم من المسجد الحرام اسري بالرسول  مااالسراء والمعراج عند

 قدر رباني وديني وتاريخي . لذا فإنها  , المبارك الى المسجد االقصى

 

جاللة الملك عبدهللا الثاني حفظه هللا ورعاه لحماية اردنية حثيثة وعلى راسها جهود  -

االقليمية والدولية . وفي كافة المحافل االقصى والمقدسات من السلطة القائمة باالحتالل , 

 االقصى المبارك زمانيا ومكانيا . دائما رفضه التام لتقسيم المسجد يعلنحيث 

 

 

ى ان قوانين االحتالل في القدس جهود اردنية  وراء قرارات اليونيسكو التي تؤكد عل -

 وحدهم.قصى المبارك هو للمسلمين باطلة وغير قانونية وان المسجد اال

 

وعلى  1981القدس واسوارها على قائمة التراث العالمي لعام  البلدة القديمة فيادراج   -

 . 1982قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر عام 

 

تبرعات من جاللة  جلهامشاريع االعمار التي تم تنفيذها في المسجد االقصى المبارك  -

 من جيبه الخاص حفظه هللا من خالل الصندوق الهاشمي إلعمارو الملك عبدهللا الثاني 

 المسجد االقصى المبارك وقبة الصخرة

 

 

يتلقون موظفا يعملون في دائرة االوقاف االسالمية التابعة لوزارة االوقاف االردنية و 839 -

 موظفا جديدا . 93لتعيين حوالي حالية رواتبهم من خزينة الدولة , وهناك جهود 

 

للمسجد االقصى تغيير الوضع التاريخي القائم لوبكل الوسائل  ية اسرائيل حاوالتم -

الجمعيات االستيطانية والشركات المدعومة من قبل حكومة االحتالل المبارك من خالل 

بلدية القدس وسلطة االثار والشرطة االسرائيلية وبعض الوزراء ونواب ومن خالل 

االنتهاكات واالقتحامات اليومية لباحات المسجد االقصى  وكذلك من خاللالكنيست , 

 المبارك .
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على المسجد االقصى   الحفاظالدور التاريخي والشرعي والسياسي للهاشميين في  -1

 .المبارك وقبة الصخرة المشرفة 

تقوم المملكة االردنية الهاشمية وعلى راسها جاللة الملك عبدهللا الثاني حفظه هللا       

 وقبة الصخرة المشرفةجادة وحثيثة للمحافظة على المسجد االقصى المبارك  بجهود

 فيما يلي : نستعرض بعضها

 المسجد قدر ان القول من البد فانه  السجعية والمقدمات  التاريخي السرد عن بعيدا -

 هو الرباني القدر هذا,  الهاشمية والرعاية الوصاية تحت يكون ان المبارك االقصى

 ولوال,  االسرائيليمن براثن االحتالل  المبارك االقصى المسجد على حافظ الذي

 االقصى  المسجد علىالستولت سلطات االحتالل  الهاشمية الوصاية ثم الربانية الرعاية

 . المزعوم هيكلها انقاضه على وبنت المبارك

ذ من  بدأت,  التاريخ عمق في ضاربة بل الساعة  وليدة ليست االقصى للمسجد الوصاية    -

 الى الحرام المسجد من وسلم عليه هللا  صلى محمد  الهاشمي العربياسري بالرسول 

 ُسْبَحاَن الَِّذي َأْسَرى  "  تعالى قال, والعروج به الى السموات العلى  االقصى المسجد
  ۚ  تَِنا ِبَعْبِدِه لَْيًلا مِ َن اْلَمْسِجِد اْْلََراِم ِإََل اْلَمْسِجِد اْْلَْقَصى الَِّذي ََبرَْكَنا َحْوَلُه لُِنرِيَُه ِمْن آيَ 

 يالمعان من الكثير لها ربانية اشارة انها اي" ,   )1االسراء /)   اْلَبِصيُ  السَِّميعُ  ُهوَ  ِإنَّهُ 

المبارك بعقيدة المسلمين الذين تاقوا  االقصى المسجد بارتباط توحي التي والدالالت

 وسلم عليه هللا  صلى الكريم رسولنامنها حديث عبر التاريخ وكذلك  الهاشميينلقيادة 

واملسجد  ال تشد الرحال إال إَل ثًلث مساجد املسجد اْلرام ومسجدي هذا):  قال عندما
 . ( اْلقصى

 الهاشميين بين ارتباط وهناك وديعة الهاشمين عند المبارك االقصى والمسجد القدس     -

 في  امانة القدس ان هللا  رحمه علي بن الحسين الشريف قال فقد,  والقدس واالقصى

 .  الهاشميين عند وديعة وهي اعناقنا

 بمثابة لنا القدس  ان  :لفقاعبدهللا بن الحسين االول  المؤسس الملك جاللة و    

 القدس انو   , االولى المسلمين وقبلة ومعراجه جدي مسرى انها والفؤاد الروح

 . الدين صالح وعهد الخطاب بن عمر الفاروق عهد منذ اعناقنا في امانة
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 وديعه الهاشميين عند القدس:  قال قد طالل بن الحسين الملك المغفور جاللةاما  

 صفات كل فوق بها وعالقتنا قوميا ونضاال اردنيا ودما عمرية عهدة حملوها

 . والشهادة والتاريخ والنبوة الدين الى مستندة ألنها السياسة

 خط االقصى المسجد:  يقول ورعاه هللا  حفظه الثاني عبدهللا  الملك جاللة هو  وها   

 التقسيم  تستهدف محاوالت اية وسنواجهه  عن  الدفاع في سنستمر واننا احمر

 خطورة من جاللته ذركم ح ,  المبارك االقصى المسجد في والمكاني الزماني

 . به المساس

 

  جاللة الملك عبدهللا الثاني لحماية االقصى والمقدسات :ل فتصريحات ومواق -2

  جاللته  منذ ان تسلم جاللة الملك عبدهللا الثاني حفظه هللا ورعاه سلطاته الدستورية فقد قام

االسالمية والمسيحية المسجد االقصى المبارك والمقدسات بجهود حثيثة وجبارة لحماية 

في القدس ويذكر العالم كله باستمرار بان الحفاظ على المسجد االقصى هو ديدن 

الدولية االقليمية و  في كل المحافلال يتزحزحون عنه ويؤكد ذلك  ومبدئاالهاشميين 

لمبارك للتقسيم المكاني والزماني للمسجد االقصى ال يرفض رفضا باتا محاوالت االحتالو 

لجهوده المباركة االثر الحاسم في  اعادة فتح  كم ان  احمر, اوبان هذا الموضوع خط

المسجد االقصى المبارك بعد اغالقه من قبل سلطات االحتالل وارغام الجانب االسرائيلي 

التي نصبوها على ابواب المسجد على نزع البوابات اإللكترونية والمجسات والكاميرات 

  . 14/7/2017االقصى المبارك بعد اغالقه من قبل السلطة القائمة باالحتالل في 

 بعض تصريحات جاللة الملك حفظه هللا في هذا المقام : هنا  ونذكر

اننا واستنادا الى الوصاية الهاشمية على االماكن المقدسة في مدينة القدس , وبالتنسيق مع  -1

مة الرئيس الفلسطيني محمود عباس , واشقائنا في دولة فلسطين , نؤكد مواصلة اخي فخا

قيامنا بواجبنا الديني والتاريخي في حماية االماكن المقدسة في القدس الشريف , والتصدي 

لالنتهاكات االسرائيلية , وبخاصة تلك التي تستهدف المسجد االقصى والحرم الشريف 

                                                                              (2016 /7  /25مؤتمر القمة العربية )                                                             بكل الوسائل المتاحة .

ان االعتداءات واالنتهاكات االسرائيلية المدانة دوليا , تشكل خروجا صارخا على القانون  -2

, وانتهاكا سافرا ومستمرا للشرعية الدولية , التي عبرت عن نفسها  االنسانيو الدولي 
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بشكل متكرر ومنتظم , منذ وقوع القدس الشرقية والضفة الغربية تحت االحتالل العسكري 

, من خالل المئات من القرارات الصادرة عن أجهزة منظمة االمم  1967 االسرائيلي عام

المتحدة المختلفة , بما فيها مجلس االمن , والتي اعتبرت كل االجراءات واالنتهاكات 

ا المسجد االقصى المبارك ) واالعتداءات االسرائيلية في القدس الشرقية المحتلة , بما فيه

بطالنا مطلقا , ومعدومة األثر قانونيا وسياسيا , كونها  الحرم القدسي الشريف ( , باطلة

صادرة عن " قوة احتالل " ال يجيز لها القانون الدولي وال الشرعية الدولية , القيام بهذه 

 االجراءات واقتراف هذه االنتهاكات باي شكل .

 2017 /3 /7  إندونيسيااالستثنائية لمنظمة العمل االسالمي حول فلسطين,  القمة                   

ان الوصاية الهاشمية على المقدسات االسالمية والمسيحية في القدس , مسؤولية تاريخية 

يتشرف االردن بحملها نيابة عن االمتين العربية واالسالمية . وسنواصل دورنا في 

اني بوجه محاوالت التقسيم , الزم لتغيير الوضع القائم , وفي الوقوفالتصدي الي محاولة 

     ( البحر الميت 2017اذار  29خطاب جاللة الملك  )                             .االقصى للمسجد  او المكاني 

ان الوصاية الهاشمية على المقدسات االسالمية والمسيحية في القدس مسؤولية تاريخية  -3

 حياد عنها , ونتشرف بحملها نيابة عن األمتين العربية واالسالمية . راسخة وال

       ( 2017ايار  21الرياض القمة العربية االسالمية في   )                                                             

في لقائه مع وفد ضم ممثلين عن اوقاف القدس وشخصيات مقدسية  وقال جاللته

" احي صمودكم الدائم والمستمر في الدفاع عن  2017في شهر اب  وفلسطينية 

وليس فقط في االزمة االخيرة , واكد مسجد االقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف ال

 بالنسبة له واساسي للحفاظ على المقدسات ,ان دعم االوقاف أولوية شخصية  جاللته

وشدد جاللته على أن االردن سيستمر في بذل كل الجهود في الدفاع عن المقدسات 

يف , والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني االسالمية والمسيحية في القدس الشر

القائم في مدينة القدس , ومواجهة اي محاوالت تستهدف التقسيم الزماني او المكاني في 

 المسجد االقصى / الحرم القدسي الشريف , محذرا جاللته من خطورة المساس به .

 (16/8/2017المدينة نيوز   )                                                                              
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انه من منطلق الوصاية الهاشمية على المقدسات االسالمية والمسيحية  جاللتهقال كما 

في القدس , ستستمر المملكة بالعمل مع المجتمع الدولي وفي جميع المحافل لحماية 

. وأكد ضرورة الحفاظ على الوضع  القدسالمقدسات االسالمية والمسيحية في 

القانوني والتاريخي في القدس , مشددا على رفض المملكة لجميع االجراءات االحادية 

 التي تستهدف تغيير هوية المدينة ومقدساتها .

 ( 2017 /11/9بترا  )                                                                                   

 قانونية : وغير باطلة القدس في االحتالل وقوانين إجراءات: نسكواليو -3

 

العربية  المجموعة وبمساندة  ودولة فلسطين على الصعيد الدولي استطاع االردن

 (11/10/2017)تاريخ  202 رقم دورته في لليونسكو  التنفيذي ان يتبنى المجلس

 التنفيذي، المجلس رئيس من مقدم سنوات، عدة منذ مرة ألول قرار مشروع وباإلجماع

 وملحقه القرار نص على التوافق جاء وقد, المجلس أعمال جدول على القدس بند يُبقي

 يمثل كما اليونسكو، أروقة في المشترك والعربي الفلسطيني - االردني للتنسيق كثمرة

 بمتن ذكرها الوارد السابقة القرارات مشاريع كافة تثبيت على دوليا   إجماعا   القرار

 اعتماد  على المحافظة: أبرزها العناصر، من عددا   تتضمن والتي القرار بنص الملحق

 جميع في وذلك كمترادفتين الشريف القدسي الحرم/المبارك األقصى المسجد تسمية

 .خاطئة تسمية أية استخدام وعدم إليها، المشار القرارات في العالقة ذات الفقرات

             األقصى المسجد من يتجزأ ال جزءا  بانه  المغاربة بابرار كم اعتبر الق              

 الحق صاحبة هي األردنية اإلسالمية األوقاف وأن الشريف القدسي الحرم/المبارك

 المسجد كامل يخص ما في الحال هو  كما المكان وترميم صيانة في القانوني

   المسجد  من يتجزأ ال اجزء لألقصى الغربي الحائطوان ,  الشريف الحرم/األقصى

 الصفة  هذه على تغيير وان اي للمسلمين ,  خاص عبادة مكانوهو , المبارك األقصى

 .1967 عاماحتالل المدينة  قبل القائم التاريخي للوضع انتهاكا   يعتبر

إسرائيل  تتخذها التي اإلجراءات من وغيرها واإلدارية التشريعية التدابير جميعوان      

 القانوني، ووضعها القدس مدينة طابع تغيير إلى ترمي أو  تغير والتي المحتلة (  القوة )

 وإجراءات تدابير هي إنما القدس، بشأن إسرائيل سنته "الذي األساس القانون" سيما وال

 .فورا   إلغاؤها يجب و  باطلة
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 أحكام: وأهمها القدس، بخصوص القانونية المرجعيات اعتماد على التأكيد اعادكما      

 وبقواعد  ،1977 لعام اإلضافية بروتوكوالتها وأحكام 1949 لعام األربع جنيف اتفاقيات

 الثقافية  الممتلكات حماية بشأن الهاي وباتفاقية البرية، الحرب بشأن 1907 لعام الهاي

 التي بالوسائل الخاصة وباالتفاقية وبروتوكوَليها، 1954 لعام المسلح النزاع حالة في

 غير بطرق الثقافية الممتلكات ملكية ونقل وتصدير استيراد ومنع لحظر تستخدم

 ،1972 لعام والطبيعي الثقافي العالمي التراث حماية وباتفاقية ،1970 لعام مشروعة

 التراث قائمة على األردن، طلب على بناء   وأسوارها، القديمة القدس مدينة وإدراج

 ،1982 عام في بالخطر المهدد العالمي التراث قائمة وعلى 1981 عام في العالمي

 اليونسكو  بقرارات وكذلك الثقافي، التراث حماية بشأن اليونسكو  وقرارات وبتوصيات

 ( 15/10/2017الراي )                                                                   . القدس بشأن

 االعمار والترميم والصيانة لعقارات المسجد االقصى المبارك : -4

تقوم وزارة االوقاف ممثلة باإلدارة العامة ألوقاف القدس ولجنة اعمار المسجد االقصى  -

إلعمار المسجد المبارك وقبة الصخرة المشرفة وبالتعاون مع الصندوق الهاشمي 

االقصى المبارك وقبة الصخرة بتنفيذ الكثير من المشاريع والتي جلها مبادرات ملكية 

سامية داخل المسجد االقصى المبارك وقبة الصخرة المشرفة ومن اهمها مشروع 

الزخارف الفسيفسائية في المسجد االقصى المبارك وقبة الصخرة ومشروع االطفاء 

اسطح االقصى بالواح  وتكسيةدارة العامة للدفاع المدني إلاالمتحرك بالتعاون مع 

الرصاص وتهوية وانارة المسجد االقصى المبارك وقبة الصخرة المشرفة من الداخل 

حب الجاللة الملك امن جيب ص شخصية ومن الخارج واكثر هذه المشاريع هي تبرعات

 عبدهللا الثاني حفظه هللا  .

المسجد االقصى المبارك  القدس و  فيماكن المقدسة وتقسم مراحل االعمار الهاشمي لال

 وقبة الصخرة المشرفة على النحو التالي :

حين تبرع الشريف الحسين  1924االعمار الهاشمي االول : وهو االعمار الذي تم سنة  -أ

المقدسات االسالمية إلعمار المسجد االقصى المبارك و الف ليرة ذهبية  24بن علي بمبلغ 

وطلب  حيث اسهم هذا التبرع في صمود مرافق المسجد االقصى المبارك , في القدس ,

طيب هللا ثراه في الرواق الغربي للحرم  حيث تم دفنهالقصى جاللته ان يدفن في المسجد ا

 القدسي الشريف .



8 
 

االعمار الهاشمي الثاني : بعد تولي الملك حسين بن طالل طيب هللا ثراه سلطاته   -ب

خص القدس والمقدسات الدينية عناية واهتمام كبيرين فقد امر  1953الدستورية عام 

المسجد االقصى المبارك وقبة الصخرة المشرفة بتشكيل لجنة إلعمار  1954جاللته عام 

االقصى المبارك تحت الرعاية الهاشمية , وفي هذا االعمار تم اعادة اعمار المسجد و 

في الناحية  اروقةرجية الحجرية وتركيب اعمدة رخامية ألربعة وترميم جدرانه الخا

 ون لقبة الصخرة .الشرقية منه , كما تم تركيب قبة خارجية من االلمونيوم الذهبة الل

االعمار الهاشمي الثالث : جاء هذا االعمار بعد ان تعرض المسجد االقصى المبارك  -ج

وذلك بأمر من جاللة الملك الحسين  1994عام  حتى واستمر 1969للحريق المتعمد عام 

بن طالل رحمه هللا بتشكيل لجنة من العلماء والمهندسين المختصين إلعادة اعمار 

وقبة الصخرة المشرفة والمباني الدينية االخرى في المسجد االقصى  المسجد المبارك

 مليون دينار اردني . 8.25حيث تبرع بتكاليف هذه االعمارات بمبلغ 

اضحت المقدسات االسالمية والمسيحية في مدينة القدس , في االعمار الهاشمي الرابع :  -د

مج عمل الحكومات االردنية , من برا يتجزأعهد جاللة الملك عبدهللا الثاني , جزءا ال 

وكتب التكليف السامي لها , والتي اكد جاللته فيها ضرورة االهتمام بها والعناية بمرافقها 

والتعهد بحمايتها . وجسد اهتمام جاللته بالمسجد االقصى, استمرارية هاشمية في رعاية 

السماوية , وتمثل  مدينة القدس ومقدساتها , لما لها من مكانة ومنزلة في سائر الديانات

المسجد االقصى المبارك وقبة الصخرة  إلعمارالصندوق الهاشمي  ذلك النهج بتشكيل

على المقدسات  للحفاظ ليكون ذراعا ماليا , 2007لسنة  15القانون رقم المشرفة بموجب 

 واولى الصندوق عناية خاصة االسالمية , لتبقى قائمة ببهائها وجمالها ومتانتها . والمعالم 

بالمسجد االقصى المبارك , وما يشتمل عليه من مساجد وقباب ومحاريب ومساطب 

 .الترميم  بشكل متواصل اعمال وتم اجراء  وغيرها من المعالم الحضارية ,

 )الموقع الرسمي لجاللة الملك عبدهللا الثاني(

 تعيينات جديدة في المسجد االقصى المبارك :  -5

موظفا في ادارة اوقاف القدس من  129ين ي( بتع 2017قامت الوزارة  هذا العام )  -

حراس وسدنة وكهربائيين وميكانيكيين ورجال اطفاء مؤخرا واصبح بذلك عدد الموظفين 
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موظفا يتلقون رواتبهم من خزينة  839التابعين ألوقاف القدس ولجنة االعمار حوالي 

 .القادم بإذن هللا  في الشهرموظفا جديدا  93زارة بصدد تعيين الدولة االردنية , كما ان الو 

 

 

 : المبارك االقصى للمسجد القائم التاريخي الوضع ريلتغيمحاوالت اسرائيلية  -6

الحكومة االسرائيلية التي يتزعمها  تشير المعطيات المرصودة على ارض الواقع ان      

ير الوضع التاريخي العام في المسجد االقصى المبارك ينتنياهو تحاول وبكل جدية تغ

 وتتخذ في هذا المجال المسارات التالية :

            امثال اإلسرائيليين الوزراء من عدد لسان وعلى العلنية التصريحات:  اوال      

اردان / وزير االمن االسرائيلي  جلعاد)  و( نائب رئيس الكنيست السابق  / فجيلن) 

  . به حق للمسلمين وليس فقط لليهود هو  المكان هذه بان( الداخلي 

 ومحاكمة مالحقة خالل من الواقع ارض على وتطبيقها القانونية االجراءات:  ثانيا     

 تأديتهم على ويعترض المبارك االقصى للمسجد اليهود دخول على يعترض من كل

, وابعادهم عن  وتغريمهم حبسهم تم نالذي  الشبان من العديد وهناك,  الدينية للطقوس

 المسجد االقصى المبارك ولمدد تتراوح بين اسبوع وستة اشهر .

 خالل من الواقع ارض على تنفيذية اجراءات الى العلنية التصريحات تحويل:  ثالثا    

 المسجد حراس وابعاد واعتقال,  المبارك االقصى المسجد داخل االوقاف مشاريع تعطيل

 وتواجد.  الى الطرق المؤدية للمسجد االقصى المبارك  العسكرية الحواجز ووضع, 

 الشباب دخول ومنع.  االقصى المسجد وداخل محيط في والشرطة الخاصة القوات

 الذراع  ) االسرائيلية الشرطة قبل  من العسكرية االجراءات من ومجموعة,  والنساء

 حول مجسات مع االلكترونية الجدران ونصب(  اإلسرائيليين للمسؤولين العسكري

 االقصى المسجد على االسرائيلي االثار قانون لتطبيق سعيهم جانب الى هذا.  المسجد

 . القدستسمح به وزارة االوقاف ودائرة اوقاف  لن االمر الذي,  المبارك

 تشكيل قريبا   سيتم أنه إردان جلعاد اإلسرائيلي الداخلي األمن وزيرما اعلنه : رابعا    

 ومحيطه الشريف القدسي الحرم في العام والنظام األمن على للحفاظ جديدة شَرطية وحدة

 بوسائل وتزود شرطي، مئتي حوالي ستضم" الشريف القدسي الحرم وحدة", وان 

 .اإلسرائيلي البث هيئة بحسب حديثة، تكنولوجية

 بوابات لنصب إسرائيليا   مخططا   القدس أهالي أفشل أن بعد الجديدة الوحدة إقامة ويأتي

 اإلسرائيلية الثانية للقناة أردان وقال,  أشهر عدة قبل األقصى المسجد مداخل على حديدية
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 المدربين الشرطة أفراد حيث من أمنا   العالم مدن أكثر من القدس مدينة لجعل يخطط إنه

 (االلمانية االنباء وكالة )           . بحوزتهم التي المتطورة والتكنولوجيا

لمعالي الوزير رقم  القدس في كتابه  ألوقافمن جانبه وصف المدير العام       

وزير االمن الداخلي االسرائيلي هو  ما أعلنه 1/11/2017تاريخ  3/17/1/6/2538

اعالن حرب على اثنين مليار مسلم ويهدف الى تحقيق القبضة االمنية على الوافدين 

والزوار والمصلين في المسجد االقصى المبارك من اجل تخفيف هذا الوجود , كما 

ى تنفيذ المخططات االسرائيلية والهادفة الى تقسيم المسجد االقصى تهدف هذه الوحدة ال

زمانيا ومكانيا , ويدل على ان الشرطة االسرائيلية ماضية في تنفيذ مخطط الحكومة 

 على المسجد االقصى سيطرة كاملة . اليمينية المتطرفة بالسيطرة

 :المبارك االقصىللمسجد  اإلسرائيلية االنتهاكات -7

وبشكل يومي باقتحام ساحات المسجد االقصى  تسمح السلطة القائمة باالحتالل ان –ا 

تستفز مشاعر المسلمين ,  تلموديهصلوات  بأداءكبيرة ويقوم بعضهم  وبأعدادالمبارك 

 ويدخلون عادة من باب المغاربة.

والتي جلها  األوقافتتدخل السلطة القائمة باالحتالل يوميا بمنع تنفيذ مشاريع  –ب 

مبادرات ملكية سامية , كما انها اغلقت مؤخرا مطهرة باب الغوانمة التي هي عبارة عن 

 متوضأ والزالت تصر على عدم فتحه بحجج واهية  .

اوقاف القدس من تصليح  محاولةتقوم بلدية القدس وسلطة االثار االسرائيلية بمنع  –ج 

داخل المسجد االقصى المبارك وهذا ما ترفضه االدارة العامة اجزاء او ترميم اي 

ومهمة السلطة القائمة باالحتالل هي االمن ها عملالن ذلك من صلب القدس ,  ألوقاف

 المسجد االقصى المبارك . ابوابخارج 

مجمل هذه االنتهاكات  وقاف عنوتقوم ادارة اوقاف القدس بالكتابة الى وزارة اال    

 الجهات المعنية في الحكومة االردنية وتقوم الوزارة من جانبها بالكتابة الى  واالقتحامات

لوقف  الالزمة الطالعهم على هذه االنتهاكات ومن اجل اجراء االتصاالت او المخاطبات

 ( االقصى المبارك واالدارة العامة ألوقاف القدسرصد مديرية المسجد )                             هذه االنتهاكات .

 ) تمت بحمد هللا ( 


