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ًالملكًًًبناءاً  ًجاللة ًبقيادة ًاالردن ًبذلها ًالتي ًوالمتواصلة ًالحثيثة ًالجهود على
اسفرتًهذهًًًفقدً,للحفاظًعلىًالمسجدًاالقصىًالمباركًعبدهللاًالثانيًحفظهًهللاً

ًًًتحقيقًالدبلوماسيةًاالردنيةًانجازاتًاهمها"ًنالجهودًًع
ً

 أوال : 
ًًالعربيًةًالقمةًأشادتً -1 (ً ً ًبتاريخ ًالظهران ًفي (2018ًًًً/15/4المنعقدة

ًًاألردنيةًالمملكةًملًكًالحسينًابًنًالثانيًعبدهللاًالملًكًجاللًةًبجهودً«القدًسًقمًة»
ًًالقدًسًفًيًوالمسيحيةًاإلسالميةًالمقدسةًاألماكنًعلىًالوصايًةًصاحبًالهاشمية
ًًالقوًةً)ًإسرائيلًمحاوالتًكلًرفضًًوًوحمايتهاًالمقدساتًعًنًالدفاعًفيًالشريف

ًباالحتاللًالقائمًة ًًالدوًرًالقمةًوثمنًتًالهاشمية،ًوالوصايًةًالرعايًةًبهذًهًالمساس(
ًًفًيًالقدسًفًيًوالمسيحيةًالمقدساتًاإلسالميًةًوصيانةًوحمايةًرعايةًفًيًاألردني

ًًالموقًعًاالتفاًقًعليهاًالتأكيًدًالتيًأعادًالتاريخيةً،ًالهاشميًةًوالوصايًةًالرعايةًإطار
ًالمملكًةًالحسيًنًابنًالثانًيًعبدهللاًالملًكًجاللةًبين ًًالهاشمية،ًاألردنيًةًملك

ًًوالتعبيًرً(31/3/2013ً)ًفلسطينًبتاريخًدولًةًرئيسًعباسًمحمودًالرئيسًوفخامًة
ًًوقافاألًإلدارةًوالمؤازرةًالدعمًعن ًفي ًاالردنية ًًالذًيًالدورًوًالقدساالسالمية
ًًوالذوًدالقدسيًالشريفًًالحرمًالمباركً,المسجدًاالقصىًًعلىًالحفاًظًفًيًبًهًتقوًم
طالبتًًًوًموظفيها،ًعلىًالمتكررةًواالعتداءاتًالخروقاتًاإلسرائيليةًظلًفيًعنه

ًً.ً«وموظفيهاًاإلدارًةًعلًىًًاالعتداءًًعنًًبالتوقفًً(باالحتاللًالقائمًةًًالقوةً)ًإسرائيل
ًًوقاًفاألًإدارةًاعتباًرًالعربيةًالقمةًأعقابًفًيًصدرًالذيًالظهرانًإعالًنًوأكد

,ًوطالبتًالقمةًًًالحرمًعلىًالوحيدةًالقانونيةًالسلطةًًالقدسًاالسالميةًاالردنيةًفي
ًًالتعسفيًةًواإلجراءاتًاإلسرائيليةًاالنتهاكاتًإزاءًمسؤولياتهًبتحملالدوليًالمجتمعً

ًلألًدارًةاإًلًواعتباًرًفيه،ًوالمصليًنًاألقصًىًالمسجًدًتطاًلًالتي ًًوقاًفالعامة
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ً ًفي ًاالردنية ًًإدارتًهًفيًالحرًمًعلًىًالوحيدًةًالقانونيةًلسلطةاًًالقدًساالسالمية
ًً(4/2018ً/17)الرايًًًًًًًًًنظيمًالدخولًاليهً"ًًًًًًًًعليهًوتًًوالحفاظًوصيانته

ًاالجتماًعًًًً -2 ًلدوًلًالوزارًيًاكد ًعشر ًًالمطلقًدعمًهًاالنحياًزًعدمًالثامن
ًًالملًكًجاللًةًيتواّلهاًالتيًالهاشمّيةًالوصايًةًخاللًمنًاألردنًبهًيقومًالذيًللدور

ًً.المحتلةًالقدسًًفيًًوالمسيحيةًاإلسالميةًالمقّدساًتًوإدارًةًرعايًةًفيًًالثانيًهللًاًعبد
ًًوعلًىًللمقّدسات،ًالهاشمّيةًبالرعايةًالختامي،ًبيانهمًفًيًالمؤتمرونً،ًوأشاد

ًًالحمايًةًلتوفيرًاألردنًبهًيقومًالذًيًوالدورًالشريف،ًالقدسيًالحرمًرأسها
ًً.التاريخّيةًالهاشمّيًةًالوصايًةًًمبدأًإلىًاستناداً ًًللمقّدسات،ًًوالخدمات
ًًالتحريضًوأعماًلًللمقّدساتً،ًاالقتحاماًتًاستمرارًمخاطًرًمنًوحذروا

ًًإسرائيليونً،ًمسؤولوًنًويمارسهاًاليهود،ًالمتطرفوًنًبهاًيقوًمًالتًيًواالعتداءاًت
ًًالذًيًاألمرًاألقصى،ًالمسجدًالقتحامًالمتطرفينًللمستوطنيًنًالمتكررةًودعواتهم

ًًمحاوالًتًلكلًرفضهمًمؤكديًنًديني؛ًنزاعًاندالعًمخاطرًمنًويزيدًالتوترًيفاقًم
ًً.االسالميةًوالمسيحيةًفيًالقدسًًًللمقّدساًتالقائمًًًًالتاريخيًًللوضعًوالتغييًرًالعبًث
الذيًعقدًفيًًلالتحادًالبرلمانيًالعربي27ًًدعاًالبيانًالختاميًللدورةًالً -3

ًالمملكةًً ًبه ًتضطلع ًالذي ًالدور ًدعم ًالى ًالمصري ًالنواب ًمجلس ًبمقر القاهرة
ًالمقدسةًً ًاالماكن ًعلى ًالتاريخية ًالهاشمية ًالوصاية ًخالل ًمن ًالهاشمية االردنية
ًالسياسيةًً ًالشؤون ًلجنة ًتوصيات ًعلى ًبناء ًالقدس ًفي ًوالمسيحية االسالمية

ً ًبناء ًجاءت ًوالتي ًالبرلمانية ًاالردنيًًوالعالقات ًالبرلماني ًللوفد ًمقترحات على
ًبرئاسةًالمهندسًعاطفًالطراونةًً.

الرفضًالمطلقًأليًً,ًاكدًالبيانًعلىًبناءًعلىًمقترحًآخرًللوفدًاالردنيًوً
محاولةًلاللتفافًعلىًاوًتهميشًدورًاالونرواًمنًخاللًمحاوالتًامريكاًواسرائيلًً

ًالفلسطينيًي ًالالجئين ًملف ًوادماج ًالوكالة ًلالجئينًًًنالغاء ًالسامية ًالمفوضية مع
ًالفلسطينيًي ًالالجئين ًحرمان ًًًنبغية ً ً ً ً ًالعودة. ًحق ًمن ً )الدستورًًًً

7/ً4/2018)ًً
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ًًعلًىًالهاشميةًللوصايةًبالدهًدعمًالمملكةًلدىًالمغربيًالسفيرًأكد -4
ًالقدًسًفيًوالمسيحيةًاإلسالميةًالمقدسات ًًلقاًءًخاللًسترًيًمحمدًالسفيرًوقال,

ًًمشتركًةًقواسمًهناكًإنًمسأًالنوابًمجلسًفيًالنيابيةًالخارجيًةًالشؤوًنًلجنة
ًًكًلًعلًىًالعالقاتًتعزيزًبالدًهًحرًصًالًىًالفتاً ًوعمانً،ًالرباطًبيًنًواحدًةًواهدافًا

ًالمستويات ًًمواقًفًالخزاعلة،ًرائدًالنائبًالنيابيةًاللجنةًرئيسًثمنًجهتًهًمن,
ًًالمقدساتًعلًىًالهاشميةًالوصايةًعلىًتأكيدهًوبالذاتًلألردًنًودعمهًالمغرب

ًًوالمسيحيةًاإلسالميًة ًًومؤثرًةًفاعلةًدولةًالمغربًاًنًالًىًمشيراً ًالقدس،في
 ً(2018ً/4/11)الرايًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً.المتقدمةًالدوًلًًمصافًفيًواصبحًت

ًًاألردنيًةًالحكومًةًباسمًالرسميًالناطًقًاإلعالمً،ًلشؤوًنًالدولًةًوزيرًقاًلً -5
ًًً،5/2018ً/14ًاألحدًقدمتًأبيب،ًتًلًفًيًاالردنيًةًالسفارًةًإنًالمومنيً،ًمحمد
ًًالمملكًةًإدانةًعًنًعبرًتًاإلسرائيليةً،ًالخارجيةًلوزارةًدبلوماسيةًاحتجاًجًمذكرًة

ًًالمباركً،ًاألقصًىًالمسجًدًلباحاتًللمتطرفيًنًاالستفزازيًةًلالقتحاماًتًالشديدًة
ًً.فوراً ًًبوقفهاًوطالبت

ًًاالنتهاكاًتًً،”بترا“ًاألردنيةًاألنباءًوكالةًنشرتهاًتصريحاتًفيًالمومنيًوادان
ًًالقدسًيًالحرمً/المباركًاألقصىًالمسجدًضدًالمستمرةًاإلسرائيليةًواالستفزازات

ًً.الشريف
ًًبحمايًةًالمتطرفًةًالجماعاتًمنًوالمرفوضًةًالُمدانًةًالممارساتًهذهًاًن:ًوقال

ًًالُمصليًنًمشاعرًوتستفًزًالمقّدسًالمكاًنًهذاًحرمةًتنتهكًاإلسرائيليًةًالشرطًة
ًًإسرائيلً،ًاللتزاماًتًانتهاكاً ًتمثلًكمًاًالعالم،ًأنحاًءًجميعًفًيًوالمسلميًنًفيه

ًًوالقانوًنًالدولًيًالقانوًنًبموجبًالشرقيةً،ًالقدسًفيًباالحتاللًقائمةًكقوة
ًًتؤكًدًالتيًالدوليًةًوالمواثيًقًاألعرافًلكافًةًأيضاً ًوانتهاكاً ًالدولي،ًاإلنسانًي

ًًعلًىًالحفاظًأنًعلىًُمشّدداً ًكافة،ًللدياناتًالعبادةًأماكنًاحترامًضرورة
ًًوإدارًةًالقائًمًوالقانونيًالتاريخيًالوضعًاحترامًخاللًمنًيأتيًالحرمًفيًالهدوًء
ًً.القدسًأوقاًفًًبإدارةًالمتمثلًةًالشرعيًةًًالمكان
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ًًالمسجدًسالمةًعنًالمسؤوليًةًكاملًاإلسرائيليةًالحكومةًالمومنًيًوحّمل
ًًمًنًضدًهًُترتكبًالتًيًواالنتهاكاًتًالشريفً،ًالقدسًيًالحرًمً/المبارًكًاألقصى

ًًمثًلًعًنًالفورًيًالتوقًفًضرورًةًعلىًوشدد,ًوالمستوطنيًنًالمتطرفةًالجماعات
ًًالمكانً،ًفيًالقائًمًالتاريخًيًالوضًعًعلًىًوالحفاًظًاالستفزازيًةًاإلجراءاًتًهذًه

ًًبًهًاعترفتًالذًيًالشرقيةًبالقدسًالمقدساتًرعايةًفيًاألردنيًالدورًواحترام
ًً.البلدينًبيًنًالسالًمًًمعاهدة

ًقيادتيًبينًًالعالقاتًًميةه أًرضاييًفًراسًمًعمانًًفيًًأذربيجانًسفيرًأكد -6
ًًوذكرًىًلبالدًهًالوطنًيًًالعيدًًبمناسبةًصحافًيًًحديثًفيًًوقالًوأذربيجاًنًاالردن
ًًعامًا25ًًومروًرًحيدرعلييفًالقوميًأذربيجاًنًًزعيمًًميالدًعلىًًعاما95ًًًمرور
ًًحكومةًنقدرًًانناًًوأذربيجانًاالردًنًًببنًًالدبلوماسيةًًالعالقاتًًتأسسًعلًى

ًالشرًقًًمنطقةًفيًًاالستقرارًارساًءًًفيًًالثانيًعبدهللًاًالملًكًجاللةًدورًًوشعبا
 (14/5/2018ًالراي)ًًوالمسيحية.ًاإلسالميةًوالمقدساتًالقدسًعنًوالدفاعًاالوسط

ً

ً: ثانيا  
وتنفيذاًلوصايةًًيقومًمديرًعامًأوقافًالقدسًوشؤونًالمسجدًاالقصىًالمباركً

ً ًالجاللة ًصاحب ًعبدهللًاورعاية ًاالقصًىًالملك ًالمسجد ًعلى ًالحسين ًابن ًًالثاني
ًًالمبارًك ًوالقناصل ًوالسفراء ًالوزراء ًباستقبال ًالعالم ًدول ًكافة ًومن ًمكتبه فيًًفي

بيانًالواقعًالتاريخيًالقائمًفيًالمسجدًاالقصىًالمباركًولممارسةًالضغطًًًاطار
ً.ًًًعلىًالسلطاتًاالسرائيليةًلوقفًالتجاوزاتًبحقًالمسجدًاالقصىًالمباركً

ًًوً ًيوضح ًللضيوف ًالعام ًبالرعايةًًالمدير ًالتاريخي ًاالقصى ًالمسجد ارتباط
ً ًوالوصاية ًواالنالهاشمية ًالتجاوزات ًوقف ًفي ًاالردن ًبحقودور المسجدًًًتهاكات

,ًً ًالمبارك ًًاالقصى ًمسؤولي ًيقوم ًكما ًالقدس ًاوقاف ًعلىًًباطالع ًالوفود هذه
ًيطلعهمًً ًكما ,ً ًاالقصىًالمبارك ًالمسجد ًبحق ًاالسرائيلية ًواالقتحامات االنتهاكات
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ً ًاالقصى ًالمسجد ًفي ًتنفذ ًالتي ًالهاشمية ًواالعمارات ًالمشاريع ًتبلغًًعلى الذي
أكثر2017ًًًغًعددًزوارًدائرةًاالوقافًخاللًالعامً,ًحيثًبلًاً "دونم144مساحتهًً"

ً"ًوفداًدبلوماسياًً.70"ًمنهمًً"4307ً"منً
ً ًيقوم ًالكما ًالمدير ًالتابعًًًألوقافعام ًالمبارك ًاالقصى ًوشؤونًالمسجد القدس

ًاالردنيًة ًاالوقاف ًاًلوزارة ًومذكرات ًكتب ًبإرسال ًالقائمةًًحتجاج ًالسلطة لدى
ًباالحتاللًً ًالقائمة ًالسلطة ًقيام ًفيها ًيستنكر )ً ًاالسرائيلية ً)الشرطة باالحتالل

ًًل ًوانًًبمحاوالتها ,ً ًالمبارك ًاالقصى ًللمسجد ًوالتاريخي ًالقانوني ًالوضع تغيير
ً ًاالقصى ًالمسجد ًاقتحامات ًاًاعتداءاتعتبر ًقداسة ًضد ًاالقصىًًسافرا لمسجد

ًوالق ًالقائم ًوالوضع ًالمبارك ًعام ًالسالم ًواتفاقية ًالدولية ًدعت1994ًًًوانين وكلما
ًً.لذلكًالحاجةً

ًالمسجدًً ًوشؤون ًالقدس ًاوقاف ًدائرة ًفي ًالعامة ًالعالقات ًقسم ًيقوم ًذلك الى
ًاالعتداءاتًً ًابرز ًرصد ًفيه ًيتم ًتوثيقي ًشهري ًتقرير ًبإصدار ًالمبارك االقصى

ًباالح ًالقائمة ًالسلطة ًبها ًتقوم ًالتي ًواالنتهاكات ًالمسجدًًواالقتحامات ًبحق تالل
االقصىًالمباركً,ًويتضمنًهذاًالتقريرًجداولًبأعدادًالمقتحمينًالمتطرفينًاليهودًً
ًانواعً ًابشع ًمن ًاالسرائيلية ًالشرطة ًبه ًتقوم ًوما ,ً ًالمبارك ًاالقصى للمسجد
ًعنًً ًمنهم ًالكثير ًابعاد ًالمضايقات ًهذه ًجملة ًومن ًاالقصى ًلحراس المضايقات

نًوعدمًالسماحًلهمًبمراقبةًاقتحاماتًالمتطرفينً,ًًاالقصىًواعتقالًواستجوابًاخري
ًًباحةًكماًانهاًتوفرًالحمايةًلقطعانًالمتطرفينًاليهودًومكنتهمًقبلًايامًمنًاعتالء

صحنًالصخرةًالمشرفةً,ًناهيكًعنًتدخالتًسلطةًاالثارًوبلديةًالقدسًالمحتلةًً
ًً.التيًتقومًبهاًلجنةًاالعمارًفيًاعمالًالصيانةًوالترميمًً

ً)تقريرًادارةًاوقافًالقدسً(ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً
ً
ً
ً



9 
 

ً:ثالثا  
ًًًً:االردنًيرفضًقراراًقضائياًاسرائيلياًيسمحًبصالةًاليهودًعلىًابوابًاالقصىً

ًالحرمًًًاثاًر ًابواب ًخارج ًاليهود ًبصالة ًيسمح ًالذي ًاالسرائيلي ًالقضائي القرار
ًالقدسيًالشريفًردودًفعلًاردنيةًمشددةًوعلىًاكثرًمنًصعيدًنجملهاًبماًيليًً:

ً ًالدكتورًًفقد ًالحكومة ًباسم ًالرسمي ًالناطق ًاالعالم ًلشؤون ًالدولة ًوزير دان
ًيسم ًما ًتنظيم ًالمومني ًقرابيًنًًىمحمد ًتدريب "ً ًمنطقةًًًباحتفال ًفي "ً الفصح

ً ًاالقصى ًالمسجد ًجنوب ًاالموية ًالمومنيًًًً(27/3/2018)القصور ًوحمل ,
هذهًالممارساتًاالستفزازيةًالمرفوضةًالتيًتقومًبهاًًمسؤوليةًالحكومةًاالسرائيليةً

ًباالحتاللًً ًقائمة ًكقوة ًاسرائيل ًاالعالم ًوزير ًوطالب ,ً ًمتهورة ًاسرائيلية جهات
لقانونًالدوليًواالنسانيًازاءًسالمةًالمسجدًاالقصىًًااللتزامًبمسؤولياتهاًبموجبًًا

المباركًوكذلكًالحالًازاءًجميعًاالمالكًالوقفيةًفيًالقدسًومنهاًمنطقةًالقصورًً
ًاالمويةًالوقفيةًالمالصقةًللسورًالجنوبيًللمسجدًاالقصىً.ًً

ً ,ً ًالصدد ًهذا ًوفي ًالمغتربين ًوشؤون ًالخارجية ًوزارة 2018ًًً/3ً/28ارسلت
ً ًالمذكورًًمذكرة ًالحفل ًتنظيم ًعلى ًاالسرائيلية ًالخارجية ًلوزارة ًدبلوماسي احتجاج

ًالممارساتًاالستفزازيةًوحملتهاًً بطلبًمنًحكومةًاسرائيلًوالتوقفًعنًمثلًهذه
 وجميعًاالمالكًالوقفيةًفيًالقدسً.ًًالمسؤوليةًازاءًسالمةًالمسجدًاالقصىًوحرمته

ًوال ًوالشؤون ًاالوقاف ًومجلس ًالقدس ًاوقاف ًفيًًوكانت ًاالسالمية مقدسات
ً ًحذرتا ًقد ًالقدس ًتحتًًكذلك ًضخم ًمهرجان ًبإقامة ًاالسرائيلي ًاالحتالل ًقيام من

عنوانً"ًتدريبًقرابينًالفصحً"ًالذيًسيشاركًفيهًكبارًحاخاماتًالهيكلًومطربينًً
ًً.فيًمنطقةًالقصورًاالمويةًًًهوقنواتًتلفزيوني

ً
ً
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 هل تعلم ::  رابعا  
ًتعلًم .1 ًوترميمًهل ًلصيانة ًالهاشميين ًتبرعات ًًبان ًالمسجدًًواعمار مرافق

ًاالقصىًالمباركًتجاوزتًالً ًونً"ًًمليارًدوالر" ًبذكرًهنا انًًعلىًسبيلًاالشارة
1924ًًعامًًالشريفًالحسينًبنًعليًرحمهًهللًاكانًقدًقدمهاًهذهًالتبرعاتًباكورةً

 ً.إلعمارًاالقصىدينارًذهبيًالف24ًًًًبمبلغًًًحينماًتبرعً
ًالسورًهلً .2 تعلمًانًالمسجدًاالقصىًالمباركًهوًاالرضًالذيًدارًعليها

وماعليهاًمنًابنيةًومصاطبًوساحاتًواشجارًومحاريبًوقبابًوغيرهاً,ًمساحةًً
ً ًتبلغ ً)االرض( ًتحت144ًًًالمسجد ًمسجد ًكله ًاالرض ًهذه ًفضاء ًوان دونما

 االرضًوفوقًاالرضًمنًمركزًاالرضًالىًمركزًالسماءًً.
االحتاللًتقومًبإعاقةًتنفيذًبعضًمشاريعًاالعمارًفيًًهلًتعلمًانًسلطاتً .3

 المسجدًاالقصىًالمباركًومنهاً:ًً
ًًبإتمامًالسماًحًوعدم,ًالمباركًاالقصًىًالمسجدًفيًالحريقًاطفاًءًمشروع •

ًًمنًًبدالً ًادخلتًًالتيًالجديدةالمتحركةًًًاالطفاءًمضخاتًوتشغيلًتركيب
ًًالقديمًة ًًلتشغيلهًاًالكهربائيةًباللوحاتاالصليةًًالمضخاًتًربطًوكذلك,
ًً.المنطقةًًفيًًاالوالدًًلعبًوخطر

ًًللمسجدًالتابعةًالمبانيًأحًد)ًالرحمةًباًبًمبنىًترميمًمشروًعًتعطيًل •
ًً.المبنىًلداخلًاالمطارًمياًهًتتسربًحيث(ً,ًالمباركًًاالقصى

ًًالمروانيًالمصلًىًاعمدًةًترميًمًمشروع • ًًالحًدًحمايًهًشبًكًوتركيب,
ًً.شبابيكه

ًً.المشرفةًًالصخرةًًلقبةًالخارجيًًالرخامًًترميمًمشروع •
ًً.المبارًكًاالقصىًالمسجًدًلساحاتًًكشافاتًتركيًبًمشروع •
ًً.المبارًكًًاالقصىًالجامًعًًفيًكهربائيًةًلوحاتًًتأهيلًًاعادةًمشروع •
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انهًبالرغمًمنًتعطيلًسلطاتًاالحتاللًلتنفيذًبعضًمشاريعًفيًًًهلًتعلم .4
ًبتنفيذًً ًتقوم ًالقدس ًاوقاف ًوادارة ًاالعمار ًلجنة ًان ًاال ًالمبارك ًاالقصى المسجد

 مشاريعًكثيرةًمنهاًً:
 شروعًترميمًالزخارفًالفسيفسائيةًً:م •

ً ًنفذته ًالذي ًالفسيفسائية ًالزخارف ًترميم ًمشروع ًاالوقافًًيعد وزارة
ً ًاالردنية ًاالسالمية ًوالمقدسات ًمنًوالشؤون ًالقدس ًاوقاف ودائرة

ً ,ً ًالمبارك ًاالقصى ًالمسجد ًألعمار ًالريادية ًاحدًًالمشاريع ًهو والذي
حيثًتمًفيهًترميمًجميعًالزخارفًمشاريعًالمبادراتًالملكيةًالساميةً,ً

ًتعرض ًالتي ًاالموية ًالدولة ًأيام ًكانت ًكما ًالزمن ًلتقلبات ًوهذاًًت ,
الزخارفًالفسيفسائيةًًاعيدتعامًحيثًًًةالمشروعًيعدًاالولًمنذًثمانمائ

سنواتًًعشرًكماًكانتًفيًالسابقً,ًوقدًاستمرًهذاًالمشروعًاكثرًمنً
ًالمشروًع عنًمليونيًدوالرًوتبلغًًوعلىًعدةًمراحلًوفاقتًنفقاتًهذا

ارفًالفسيفسائيةًالتيًتمًتوثيقهاًودراستهاًوترميمهاًًاجماليًمساحةًالزًخ
ً ًبعًض1545ًاكثر ًيلي ًوفيما ,ً ً ًمربعا ًهذهًًًمترا ًتبين ًالتي الصور

ًالزخارفًًقبلًالترميمًوبعدهًً.

 

 واجهة الرواق األوسط قبل الترميم 
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 واجهة الرواق األوسط بعد الترميم 

ً

 

 رقبة قبة المسجد القبلي قبل الترميم 
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 رقبة قبة المسجد القبلي بعد الترميم 

 

 رقبة قبة الصخرة المشرفة قبل الترميم 
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 رقبة قبة الصخرة المشرفة بعد الترميم 

 
 مشروعًانارةًقبةًالصخرةًالمشرفةًمنًالخارجًً. •
تقومًبجهودًالمدنيةًوالعسكريةًاالردنيةًبانًكافةًاجهزةًالدولةًهلًتعلمً •

ًتستطيكبيرةًوجبارةًوتضغطًبكلً علىًسلطاتًاالحتاللًللسماحًًعما
الموادًالىًالمسجدًاالقصىًالمباركًمنًاجلًالترميمًوالصيانةًًًبإدخال

ًوادخالًالموادًواالجهزةًالالزمةًلعملياتًالصيانةًوالترميمًوالمشاريعًً.
ًالوزارًة .5 ًمع ًوبالتعاون ًالمدني ًالدفاع ًمديرية ًبان ًتعلم ًتدريبًًًًهل مّولت

(52ً ًو ًالمبارك ًاالقصى ًالمسجد ًاطفائيين ًمن ًاطفائيا ًلت( ًدورتين همًًدريبعقدت
دينارًًً(3000وتبلغًكلفةًالمتدربًالواحدًحواليًً)االطفاءً,ًالسالمةًالعامةًوًعلىً
الدورةًالثالثةًبعدًشهرًًمنًالمقررًعقدًبهاًالمديريةًالعامةًللدفاعًالمدنيًًوًًتوتكفل

 رمضانًالمباركًً.
ً
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ًًالدكتورًًاإلسالميةًوالمقدساتًًوالشؤوًنًاألوقافًوزيرًًرعى,ًوفيًهذاًالصددً
ًالبزايعهًربهًعبًدًًمصطفىًاللواءًالمدنًيًًالدفاعًًعامًًمديرًوبحضورًالبصًلًأبًوًالناصرًًعبد

ًًالمبارًكًاألقصىًالمسجدًبموظفيًًالخاصةًًالثانيةًاإلطفاًءًًدورةًًتخريجًًحفلًمؤخرًا
ًً.التدريبيًةًالمدنًيًًالدفاعًمدينًةًفًيًعقدتًوالتًي
ًًمًنًالمبذولةًوالجهودًالكبيرًالدورًعلىًلهًكلمةًفيًالبصلًأبوًالدكتورًوأكدًً

ًًعلًىًالحفاظًفًيًالمعظمًالحسينًبنًالثانيًعبدهللاًالملكًاألعلىًقائدناًجاللةًقبل
ًًهذًهًرعايًةًفًيًالهاشميةًالوصايةًواستمراريةًالقدسًفيًاإلسالميةًالمقدسات
ًً.الهاشميينًًقلوبًفيًالكبيرًةًًومكانتهاًالدينيًةًألهميتهاًتقديراً ًًالمقدسات

ً

 

 

 

 

 

 

 

 بحمد هللا  انتهت   

 

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


