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 ابرز الموضوعات :

 

 

ريكية بالقدس مكوناتها تعاملت مع قرار فتح السفارة االمالدولة االردنية بكل  •

واعتباره  القرار الرسمي والحزبي والشعبي ردنبكل مسؤولية , حيث أدان األ

رفض دول االتحاد االوروبي ردن قرار رقا للقانون الدولي , كما ثمن األخ 

 االعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل .

 

لى التزام اسرائيل بالحفاظ على اجراءات االردن اجبر نتنياهو على التأكيد ع •

 الوضع القائم في االماكن المقدسة في القدس .

 

وراء تبني وصالبة مواقف جاللة الملك عبدهللا الثاني حفظه هللا جهود اردنية  •

( ابقاء بلدة 42قرارا لجنة التراث العالمي التابعة لليونيسكو )الدورة رقم 

ة مواقع التراث العالمي المهددة بالخطر , القدس القديمة واسوارها ضمن قائم

قدسي الشريف ومكان عبادة وان المسجد االقصى المبارك هو كامل الحرم ال

 للمسلمين وحدهم .

 

نهاية الخدمة بواقع  مكافآتمجلس الوزراء يقرر وضع تشريع خاص لصرف  •

راتب شهر اجمالي عن كل سنة خدمة لموظفي اوقاف القدس عند انتهاء 

 خدمتهم .

 

 المغاربة .لحل مشكلة باب وراء تبني اليونيسكو للمشروع االردني األردن  •

 

 

 

 

 ************ 
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 اوالً : من اقوال الهاشميين في القدس :

واألمللل للمنطقللة بكاملهللا ج وال يجللب أن أن القدس يجب أن تبقى رمزاً للسالم  •

تصبح عاصمة حصرية لشعب على حساب آخر .. إن اقامة دولة فلسطينية  فللي الةللفة 

 .ال مفر منه اً الغربية وقطاع غزة  ليس فقط أمراً ضرورياً بل أمر

 الثاني بن الحسينجاللة الملك عبدهللا                                                           

" أن الوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس واجللب ومسللؤولية تاريخيللة  •

نعتز ونتشرف بحملهللا وسنواصللل وبللدعمكم ومسللاندتكم حمللل هلل ه المسللؤولية والعمللل 

على تثبيت صمود المقدسيين والتصدي ألية محاولة لفرض واقع جديد أو تغيير الوضع 

 .التاريخي والقانوني القائم " 

 الحسين بن الثاني عبدهللا  الملك جاللة                                                         

القللدس للليس موضللوع مسللاومة بيننللا وبللين اسللرائيل ج ألن القللدس جللزء مللن  •

االرض العربية ج وعلى اسرائيل أن تنسحب منها كما تنسحب من غيرهللا مللن المنللا ق 

  ” لسالمالمحتلة وبغير ه ا لن يقوم ا

  جاللة الملك  الحسين بن  الل                                                                

الرمز الحقيقي للسالم هو القدس وعودتها عربيللة هللو المعيللار الوحيللد لصللد   •

 ” الداعين الى السالم في المنطقة

 جاللة الملك  الحسين بن  الل                                                                

جئت ألراكم وازور مدينتكم التي احتفظ بها عربية بعللون هللا وتوفيقلله فللا مئن  •

 . العالم على مقدساته وا مئن العرب على أن ما في أيديهم أقدس ما فيه القدس

 جاللة الملك  الل بن عبدهللا                                                                   

القدس وعروبتها هو عزائي عن كل ما أصابني من ظلم فلي حيلاتي .هنلاك أللف دمشلق  •

وألف بغداد والف بيروت ج ولكن ليس هناك سوى قدس واحدة .. وقد  لب اليهلود منلي مملرا اللى 

كان تدويل االماكن المقدسة  فرفةلت ج و لبلت منلي انكلتلرا حائطهم فرفةت ج و لب مني الفاتي

تنفي  ما ورد في قرار التقسيم بخصوص القدس فرفةلت ج حتلى العلرب ج حتلى الجامعلة العربيلة 

 فرفةت .سمعتهم وسمعتها تطالب بانسحاب االردن من القدس ج 

 عبدهللا االولجاللة الملك                                                                                  
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ال اقبللل اال ان تكللون فلسللطين  ألهلهللا العللرب ال اقبللل بالتجزئللة وال اقبللل  •

باالنتداب ج وال اسكت وفي عروقي دم عربي عن مطالبة الحكومللة البريطانيللة بللالعهود 

طعتها للعرب واذا رفةت الحكومة البريطانية التعديل اللل ي ا لبلله فللاني ارفللض التي ق

 " المعاهدة كلها ال اوقع المعاهدة قبل اخ  رأي االمة

 الشريف حسين بن علي                                                                     
 

 ً  : افتتاح السفارة األمريكية في القدس : ثانيا

 

تعاملت الدولة االردنية بكل مكوناتها وعلى كافة الصللعد والمسللتويات مللع حفللل 

( تنديللدا ورفةللا وشللجباً , وبلل لت 14/5/2018افتتاح السللفارة االميركيللة فللي القللدس )

نقللل الدبلوماسية االردنية جهودا كبيللرة ومنلل  اعللالن قللرار الللرئيس االمريكللي ترامللب ب 

السفارة االمريكية للقدس قبل ستة اشهر , حيث تم عقد اكثر من قمة ومؤتمر ولقاء للحللد 

من تداعيات ه ا القرار , وكان للجهود االردنية وبالتنسيق مللع االشللقاء العللرب والللدول 

االسالمية دورا في التخفيف من تداعيات ه ا القرار ألنلله يشللكل خرقللا للقللانون الللدولي 

كرس االردن وبتوجيلله ومتابعللة مباشللرتين مللن جاللللة الملللك عبللدهللا  واالنساني , حيث

الثاني كل إمكانياته لحماية المقدسات االسالمية والحفاظ على الهوية الدينية واإلسللالمية 

 , وفيما يلي عرض ألهم تلك المواقف :

 على الصعيد السياسي : -1

السياسات الو ني بللأن ه لمجلس فقد أكد جاللة الملك عبدهللا الثاني خالل ترؤس -

مسؤولية ما يجري تفرض على المجتمع الللدولي أن يتحمللل مسللؤولياته واتخللاذ مواقللف 

حازمة لتحقيق السالم , وكانت جهود االردن خالل الفترة الماضية )من  لحظة اإلعللالن 

الللى القللدس( قللد ركللزت علللى مركزيللة القةللية عن قرار الرئيس ترامب بنقل السللفارة 

الفلسطينية وحماية القدس والمقدسات من كل محللاوالت المسللاس بهللا أو تغييللر الوضللع 

القانوني والتاريخي القائم فيها , وه ا ما أكد عليه جاللته خالل القمة االستثنائية لمنظمللة 

ل : لقللد التقينللا قبللل ( حينما قا18/5/2018التعاون اإلسالمي التي عقدت في إسطنبول )

خمسة أشهر لمواجهة التبعات الخطيرة للقللرار األمريكللي بللاالعتراف بالقللدس عاصللمة 

 إلسرائيل .  

وقال جاللته أن االردن عمل  يلة ه ه المدة وبالتنسيق مع األشقاء واألصدقاء  •

من أجل الحد من تداعيات هلل ا القللرار , وأنلله البللد مللن التأكيللد علللى ضللرورة أن تقللوم 

ل العربيللة االسللالمية الشللقيقة باتخللاذ  إجللراءات فوريللة لللدعم صللمود الفلسللطينيين الدو 
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ها العربية اإلسالمية وتمكينهم اقتصاديا والتصدي لمحاوالت تهويد القدس أو تغيير هويت 

الوصللاية الهاشللمية علللى المقدسللات فللي القللدس واجللب ومسللؤولية  إن" ,  والمسلليحية

ل وبللدعمكم ومسللاندتكم حمللل هلل ه المسللؤولية تاريخية نعتز ونتشرف بحملهللا وسنواصلل 

والعمل على تثبيت صمود المقدسيين والتصدي ألية محاولة لفرض واقع جديد أو تغييللر 

 الوضع التاريخي والقانوني القائم " .

 (18/5/2018)الموقع الرسمي للديوان الملكي                                              

الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي دول االتحللاد االوروبللي دعا وزير  -

االعتراف بالقدس الشرقية عاصمة الدولللة الفلسللطينية , وحللث وزيللر الخارجيللة الللدول 

( سفراء االتحاد االوروبي المعتمللدين لللدى 17/5/2018االوربية خالل لقائه )االربعاء 

مسللتقلة للتحقيللق فللي المجللزرة التللي  المملكة على التحرك فوراً لدعم تشكيل لجنة دولية

ارتكبتها اسرائيل ضد المدنيين العزل في قطللاع غللزة , ولفللت الصللفدي الللى أن االردن 

وبتوجيلله ومتابعللة مباشللرتين مللن جاللللة الملللك سلليظل يكللرس كللل امكاناتلله لحمايللة 

المقدسات والحفاظ على الهوية العربية االسالمية للقدس , وشللدد الصللفدي علللى موقللف 

قللدس عاصللمة إلسللرائيل وألن كة الثابت في ادانة القرار االمريكللي بللاالعتراف بالالممل

خرقاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية , كما ثمن رفللض دول االتحللاد  ذلك يعد

االوروبي االعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل وتأكيد عدم نقللل سللفاراتها الللى القللدس , 

   االمريكية في القدس جاء عشية ال كرى السبعين للنكبة.   ان افتتاح السفارة مشيراً الى 

                                                   ( 18/5/2018) الراي                                                                                

قال رئيس مجلس النواب المهندس عا ف الطراونة إننا فللي األردن نعتبللر أي  -

محاولة للمساس بالوضع القانوني القائم في القدس وعلى رأسها الوصايةُ الهاشمية علللى 

المقدسات اإلسالمية والمسيحيةج با لة والغية وال قيمللة لهللا وأضللاف فللي كلمللة خللالل 

(فللي 15/5/2018الثالثللاء ) يللومالمهنيللة مسللاء رعايته مهرجانللا أقلليم بمجمللع النقابللات 

ذكرى سبعينية النكبةج أن أي مساس بالوضللع فللي القللدس يشللكل مخالفللة لكللل المواثيللق 

"فنحن وإذ نفخر بجاللة الملك حامالً لألمانة نيابة عن األمتللين  وقال والقرارات الدوليةج

أننللا خلللف قيللادة جاللتلله العربية واإلسالمية في الدفاع عن المقدساتج لنؤكد للعللالم كللله 

صفاً واحداً ال اعوجاج فيهج في دفاعه عن عدالة القةية الفلسطينية وجهللود شللعبها فللي 

 . ."نيل حقه المشروع

قال رئيس مجللس النقبلاء نقيلب اال بلاء د.عللي العبلوس ان احيلاء ذكلرى  من جانبه ,    

جلب أن تأخل   ابعلاً جديلداً ينسلجم النكبة األليمة في ظل ه ه الظروف القاسية التي تعيشلها امتنلا ي

ملع خطلورة المرحلللةج فالقلدس تعليا االن اخطللر مراحلل المشلروع الصللهيوني لتفكيلك هويتهللا 

             االسالمية وانتزاع قداستها ومكانتها التاريخية .

 (14/5/2018)الرأي                                                                                     
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فقللال رئيس لجنة حماية الو ن ومقاومة التطبيع النقابية م.ياسللر ابوسللنينة اما     

ان االدارة االمريكيللة التللي تللدعي بانهللا راعيللة السللالم فللي المنطقللة تمللارس نوعللا مللن 

والغطرسة من خالل افتتاح سفارتها فللي القللدس, واضللاف ان الموقللف العربللي  الوقاحة

كان سببا في موقف االدارة االمريكية ال ي ضللرب القللرارات الدوليللة عللرض الحللائط, 

ودعا الحكومة الى  رد السفير الصهيوني من عمللان وقطللع العالقللات الدبلوماسللية مللع 

 الكيان الصهيوني والغاء معاهدة وادي عربة.

 ى الصعيد الشعبي والحزبي والجامعي ومؤسسات المجتمع المدني :عل -2

استنكرت فاعليات رسمية وشعبية في المملكة تنفي  الواليات المتحدة االميركية   

فقللد اسللتنكرت جمعيللة جماعللة اإلخللوان  .رسميا قرار نقل سفارتها الللى القللدس المحتلللة

الرئيس األميركي بخصللوص القللدسج المسلمين المرخصة تصريحات كوشنير مستشار 

ولفتللت  .والمتمثلة في إعطاء االحتالل اإلسرائيلي الوصاية التامة على المدينة المقدسللةج

في بيان الى أن ه ه التصريحات المستهجنة والمسللتنكرة تصللب فللي مصلللحة االحللتالل 

وأكللدت , وتخالف القانون الدولي القاضي بعدم تغيير الوضع القللائم فللي المدينللة المحتلللة

الجمعيللة الللدور التللاريخي للهاشللميين للحفللاظ علللى المقدسللات اإلسللالمية , وايللدت كللل 

الخطوات التي تقوم بها الحكومة األردنية للمحافظة على الدور الهاشللمي إلبقللاء القللدس 

  .تحت الوصاية الهاشمية

وفي الزرقاء أصدر مجلس عمداء الجامعة الهاشمية بيانا استنكر فيلله القللرار     

تقللع االسللالمية وأكد المجلللس ان المقداسللات  .اعتباره مخالفا لقرارات الشرعية الدوليةو 

ضمن الوصاية الهاشميةج وستظلا القدس تحتفظ بمكانللة اسللتثنائية فللي قلللوب األردنيللين 

  وفي قلوب العرب والمسلمين بوصفها أولى القبلتينج وثالث الحرمين

جامعة البتللراء وقفللة تةللامنية إحيللاًء نظمت عمادة شؤون الطلبة ب , الى ذلك      

 . ل كرى النكبةج ورفًةا لقرار اإلدارة األميركية بنقل سفارتها إلى مدينة القدس

 

كد رئيس جامعة الزيتونة الدكتور تركللي عبيللدات أن القللدس عربيللة وا, ه ا      

 وستبقى عربية وستحافظ على هويتها العربية في ظل الوصاية الهاشللميةج يمللارس فيهللا

وبين خالل وقفة تةامنية مللع القللدس نظمتهللا عمللادة , الناس شعائرهم الدينية بكل حرية

شؤون الطلبة أن التاريخ وقرارات الشرعية الدولية تؤكد على أن القدس عربيةج وتؤكللد 

علللى حللق الشللعب الفلسللطيني بللالعودةج وأن موقللف األردن واضللح تجللاه القةللية 

 .الفلسطينية

من جانبه , استنكر حزب التيار الو ني الجرائم التللي ترتكبهللا الللة الحللرب       

فللي شللهيدا  60رابة ادت الى استشهاد قفي قطاع غزة التي االسرائيلية وجيا االحتالل 

يوم نقل السفارة االميركية الى القدس المحتلة , ودان الحزب الخطوة االميركية المخالفة 

ية المتمثلة بنقل السفارة االميركية الللى القللدس والتللي تعللد تحللديا للشرائع والقوانين الدول
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للمجتمع الدولي والدول العربية ومحاولة بائسة لتوتير المنطقة في ظل رفض دولي له ا 

 االجراء المخالف لكل المواثيق الدولية

دان تيللار االحللزاب االصللالحية مللا وصللفه بالعمليللات وفللي هلل ا السلليا ,     

رائيلية ضد الشللعب الفلسللطيني اللل ي يقللوم بحمايللة ارضلله وكيانلله امللام االجرامية االس

وأكد التيار في بيان له ان مللا يجللري اليللوم علللى السللاحة  .العدو االسرائيلي المتغطرس

  .الو نية الفلسطينية استمرار لمؤامرة كونية جسدتها اتفاقية سايكس بيكو المشؤومة

الللرئيس األمريكللي نقللل السللفارة  ودان تجمللع المؤسسللات الحقوقيللة قللرار       

األميركية إلى مدينة القدس المحتلةج في مخالفة واضحة للقانون والقرارات الدوليللة وإن 

تجمع المؤسسات الحقوقية إذ يتابع عملية نقل السللفارة وردود الفعللل علللى هلل ه الخطللوة 

أو سياسللية فإنه يؤكد على أن االنحياز األميركي لالحتالل لن يعطي أي شرعية قانونيللة 

  .ألي خطوة من شأنها إحداث تغييرات على أرض الواقع بمنطق القوة

اسللتنكر حللزب االتحللاد الللو ني االردنللي مللا تقللوم بلله  , وفللي هلل ا الصللدد       

سلطات االحتالل تجاه الفلسطينيين خصوصا ما يشهده قطاع غزة من تصعيد اسللرائيلي 

واعتبللر الحللزب فللي  .إلللى مدينللة القللدساضافة الى نقل السفارة األميركية من تل أبيب 

بيان له ان قرار اإلدارة األميركية يُمثللل حلقللة جديللدة وخطيللرة فللي مسلسللل االسللتفزاز 

تعللايا بللين السللالم و الوالقرارات الخا ئة المستمرة وال ي يقةي علللى آخللر أمللل فللي 

لسللالم الفلسطينيين واإلسرائيليين باإلضافة الللى اعتبارهللا ضللربة قاتلللة إلحيللاء عمليللة ا

  .واعادتها الى مسارها الصحيح

واعتبللر حللزب المللؤتمر الللو ني ا زمللزمة ان اإلدارة األميركيللة والكيللان       

الصهيوني المحتل اقترفتا جريمة تاريخية وإنسانية وقانونية مروعة بحق األمة العربيللة 

 واإلسالمية عندما تجاوزت الشرعية الدولية وكل شللرائع األرض والسللماء فيمللا يخلل 

القدس المحتلة , وأكد الحزب في بيان اصدره أن القدس المحتلة هي عاصللمة فلسللطينج 

الوصللي الشللرعي  و وهي أرض عربية إسللالمية محتلللة ظلمللاً وعللدواناًج وأن األردن هلل 

على بطالن كل واكد الحزب والقانوني على المقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدسج 

القللوات المحتلللة الغازيللة مللن تغييللر معللالم المدينللة الخطللوات العدوانيللة التللي تقللوم بهللا 

   .المقدسة وتزييف الحقائق في األراضي الفلسطينية المحتلة

وعلى وقع نقل السفارة األميركية إلى القدس العربية المحتلةج اختتمللت فللي        

عمان أعمال المؤتمر الدولي ااالحتالل اإلسرائيلي  ويل األمد وواقللع حقللو  اإلنسللان 

ودعا المشللاركون بللالمؤتمر إلللى رفللض  ».1967في األراضي الفلسطينية المحتلة عام 

لمخالف للقانون الدولي ولقللرارات مجلللس األمللن القرار األميركي بخصوص القدسج وا

واعتباره با ال وفاقداً ألي سند قانونيج والتأكيللد علللى الوضللع القللانوني لمدينللة القللدس 

 كمدينة محتلة وجزء ال يتجزأ من األرض الفلسطينية المحتلة وعاصمة لدولة فلسطين .
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 لكركنفلل ت فعاليللات نقابيللة وحزبيللة وسياسللية بللا , فللي غةللون ذلللك      

ج وقفة احتجاجية تةامنا مع الشعب الفلسطيني ورفةا لقللرار واشللنطن (16/5/2018)

وتحللدث بالوقفللة المهنللدس ,   بنقل السفارة للقدس الشريف امام مجمللع النقابللات المهنيللة

عمار هلسا والناشط حسني الصعوب وعلي الفقرانيج حول نةاالت وتةحيات الشعب 

وتشللريد المللوا نين وقتللل االبريللاء  األرضدرة الفلسللطيني الرافةللة لالحللتالل ومصللا

العللزلج مناشللدين المجتمللع الللدولي العمللل لوقللف الهجمللة الصللهيونية ونصللرة الشللعب 

نقل السفارات للقدس باعتبارها عاصمة موحدة لفلسطين فقللط  مالفلسطيني والتزامهم بعد

 .وضرورة اتخاذ مواقف حازمة تجاه الغطرسة والهيمنة االسرائيلية

  (17/5/2018)الراي 

                                                                                                                                                                                                   

 النتائج : -3

 

اسفرت الجهود التللي بلل لتها الحكومللة االردنيللة وبتوجيهللات مباشللرة مللن جاللللة 

 الملك عبدهللا الثاني عما يلي :

ان قمللة اسللطنبول االسللالمية االسللتثنائية السللابعة التللي عقللدت فللي  -1

االخيرة في فلسطين واالفتتاح الغير قللانوني للسللفارة ردا على التطورات  18/5/2018

االمريكية في القدس اكدت مجددا على دعم الوصللاية الهاشللمية التاريخيللة التللي يتوالهللا 

جاللة الملللك عبللدهللا الثللاني علللى االمللاكن المقدسللة االسللالمية والمسلليحية وعلللى دعللم 

فللي الحفللاظ علللى الحللرم  ومؤازرة دور ادارة اوقاف القدس والمسجد االقصى االردنيللة

 القدسي وال ود عنه .

ان المواقف االوروبية وغيرهللا مللن الللدول المللؤثرة فللي صللنع القللرار  -2

كتللف االردن بلل لك بللل عمللل من قةايا الحل النهائي , بللل لللم ي  تصب في اعتبار القدس

وح ر في ذات الوقت بةرورة استقطاب دول لصللالح الموقللف العربللي اتجللاه القةللية 

مواجهة الماكنة االعالمية االسرائيلية إلظهار القرار االميركي بانه يحظللى الفلسطينية و 

 وهو ما بدأ جليا في المواقف الرافةة لخطوة واشنطن . يبتأييد دول

ظهر تناغم واضح بين القيادة والشعب , حيث كان الموقف مللن افتتللاح  -3

والشللعب بكافللة  السفارة االمريكية في القدس متناغما وتجلى ذلك في ان موقف الحكومة

 فئاته كان على قدر المسؤولية .

اشللاد الللرئيس التركللي  يللب رجللب اردوغللان بالوصللاية والرعايللة  -4

 الهاشمية ألوقاف القدس ودعا الدول االسالمية الى دعم تلك الوصاية .  

قال رئيس وزراء االحتالل اإلسرائيليج بنيامين نتنياهوج عقب لقائلله  -5

ان ج انلله ملتللزم بالحفللاظ علللى 25/6/2018 االثنللين الملللك عبللد هللا الثللاني فللي عمللا

 إجراءات الوضع القائم في األماكن المقدسة في مدينة القدس المحتلة. 

وقال مكتب نتنياهو )في بيان صللادر عنلله(إن نتنيللاهو أكللد مللرة أخللرى علللى         

 القدس.التزام 'إسرائيل' بالحفاظ على إجراءات الوضع القائم في األماكن المقدسة في 
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 ( 18/6/2018الدستور   )                                                                 

بلاادة القاادس القديمااة واسااوارها ضاامن مواقااع التاارا  ثالثااا : 

 العالمي المهدد بالخطر :

 

أشللاد مجلللس وإدارة أوقللاف القللدس ومفتللي القللدس والهيئللة اإلسللالمية العليللا   

جاللة الملك عبدهللا الثللاني , والتللي أدت إلللى تبنللي قللرار لجنللة التللراث بصالبة مواقف 

( والمنعقللدة حاليللا فللي المنامللةج والتللي تبنللت يللوم 42العالمي التابعة لليونسللكو )الللدورة 

قللراراً ابقللت فيلله "بلللدة القللدس القديمللة وأسللوارها" ضللمن قائمللة  26/6/2018الثالثاء 

 مواقع التراث العالمي المهددة بالخطر.

وذكرت الهيئات المقدسية أن أهمية ه ه المطالبة القانونيللة الدوليللة بتنفيلل  وتبنللي 

القرارات السابقة لليونسكو التي ين  عدد منهللا حرفيللا علللى أن المسللجد األقصللى هللو 

كامل الحرم الشريفج وأن البرا  الشريف وبللاب الرحمللة جللزء ال يتجللزأ مللن المسللجد 

 ادة خاص بالمسلمين وحدهم.األقصى المبارك وأن األقصى مكان عب 

وجللاء تبنللي القللرار المعللد مللن األردن وفلسللطين بللدعم المجموعللة العربيللة 

واإلسالمية رغللم تكللرار اإلشللاعات اإلسللرائيلية بإزاحللة قللرارات القللدس والخليللل مللن 

القائمة المهددة بالخطرج وممارسة ضغط كبير على الللدول األعةللاء فللي لجنللة التللراث 

ار ال ي تم تقديمه من المللديرة العامللة لليونسللكو وتللم تبنيلله بللدعم واليونسكو إلفشال القر

ل دولللة ومللن  21وتنسيق مباشر من مملكة البحرين وبإجماع أعةاء التراث العللالمي الللل

 دون تصويت.

ومن أبرز البنود التي جاءت في ن  القرارج أن اللجنة تقللرر أن الوضللع القللائم 

وف في قرار لجنللة التللراث العللالمي رقللم في مدينة القدس وأسوارها يبقى كما هو موص

(41.) 

وتةمنت بنود القرار أيةاج أنه ال يوجد في ه ا القرارج ال ي يرمي إلى تحقيللق 

صون أصالة وتكامل التراث الثقافي لمدينة القدس داخل وخارج أسوارهاج ما يؤثر بللأي 

ادرة حال من األحوال في قرارات مجلس األمن والقللرارات والمقللررات األخللرى الصلل 

عن األمم المتحدة بشأن الوضع القانوني لمدينة القدسج بما في ذلك قللرار مجلللس األمللن 

ج باإلضللافة إلللى تأكيللد أهميللة مدينللة القللدس القديمللة وأسللوارها 2016عللام  2334رقم 

 بالنسبة إلى الديانات السماوية الثالث.
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فعللال التللي وأشار القرار إلى أن اللجنة ت كر أن جميع اإلجللراءات اإلداريللة واأل

قامت بها إسرائيلج والتي غيرت أو حاولت تغيير وضع مدينللة القللدسج وخصوصللا مللا 

 يسمى "القانون األساس" في القدسج تعتبر با لة والغية ويجب التراجع عنها.

وعبرت اللجنة عن أسللفها لعللدم وقللف سلللطات االحللتالل اإلسللرائيلي الحفريللات 

ونية المستمرة داخل وفي محيط مدينللة القللدس واألنفا  واألشغال واإلجراءات غير القان 

القديمةج والتي تللؤثر بشللكل مللؤذ علللى القيمللة العالميللة التراثيللة المميللزة لمدينللة القللدس 

القديمللة وأسللوارهاج وتعيللد اللجنللة الطلللب مللن إسللرائيلج منللع جميللع االنتهاكللات غيللر 

 كو.القانونية بحسب القانون الدولي بما في ذلك اتفاقيات وقرارات اليونس

كما أكدت اللجنة مجدداج وحسبما ورد في ن  القرارج اإلبقاء على "بلدة القللدس 

 القديمة وأسوارها" على قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر.

 ( 26/6/2018الدستور )                                                                 

ظفي دائاارة اوقاااف رابعاااً :مجلااو الااوزران االردنااي يماان  مااو

 % :  300دس عالوة خاصة قال

 

نح مللوظفي وزارة االوقللاف والشللؤون مجلللس الللوزراء االردنللي ملل  قللرر   

 300والمقدسات االسالمية في القدس وسائر انحاء فلسللطين عللالوة خاصللة بمللا نسللبته 

 280بالمائة من الراتب االساسي الحللالي بللدال مللن عللالوة الصللمود التللي كانللت بنسللبة 

بالمائة من الراتب االساسي القللديم قبللل الهيكلللة والمكرمللة الملكيللة السللامية والتللي تبللل  

 دينار مقطوعة لكل موظف بأوقاف القدس. 300

ويأتي القرار دعما من الحكومة لموظفي اوقللاف القللدس وتقللديرا لجهللودهم       

 صمودهم.في ادارة شؤون المسجد االقصى / الحرم القدسي الشريف ودعم 

كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على استثناء موظفي اوقاف القدس الخاضللعين 

لقانون الةمان االجتماعي االردني ال ين ما زالوا على راس عملهم وتتراوح اعمللارهم 

عاما للنساء مللن تعملليم  ( 55-50 )عاما للرجال و  60( - 55 ) بين 1/1/2018بتاريخ 

مل الوزارات والدوائر الحكوميللة والمؤسسللات العامللة رئيس الوزراء المتةمن عدم تح 

اشتراكات الةمان االجتماعي في حال تمديللد خدمللة الموظللف المسللتحق لراتللب تقاعللد 

الشلليخوخة واالسللتمرار فللي شللمولهم بقللانون الةللمان االجتمللاعي حتللى سللن الخامسللة 

 والستين لل كر وسن الستين لألنثى لغايات تحسين الراتب التقاعدي.
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نهايللة الخدمللة  مكافللآتالمجلس الموافقللة علللى وضللع تشللريع لصللرف  كما قرر

بواقع راتب شهر اجمالي عن كل سنة خدمة لموظفي اوقاف القدس عند انتهاء خللدماتهم 

 (26/6/2018)الدستور تشمل جميع الخاضعين لقانوني الةمان االجتماعي والتقاعد المدني.

 

 ً  : هل تعلم : خامسا

 

بان الصللندو  الهاشللمي إلعمللار المسللجد االقصللى المبللارك وقبللة  هل تعلم -

مللن الدسللتور,  31ووفقللا للمللادة  2007نيسان عام  16الصخرة المشرفة قد أنشأ في 

ويتمتع الصندو  باستقاللية قانونية و ادارية و ومالية . ويمكللن للصللندو  ايةللا ان 

 هدفه الرئيسي : ان و للحصول على منح لتحقيق اهدافه , يتقدم

تمويل ودعللم ومراقبللة اعمللال التللرميم واعللادة االعمللار وتأثيللث المسللجد  هو

االقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف , وك لك مهمة دعللم الحفللاظ علللى الهويللة 

والرواية التاريخية الصللحيحة للمسللجد االقصللى المبللارك وذلللك مللن خللالل مراقبللة 

القانونية والدوليللة تجللاه هلل ه القةللية حيللث وتعزيز مسؤولية المؤسسات الحكومية و

تشكل مسؤوليات الصندو  جزء ال يتجزأ مللن االهللداف والواجبللات الرئيسللية التللي 

يقوم بها صاحب الجاللة الملك عبدهللا الثاني ابن الحسللين ضللمن وصللايته الهاشللمية 

 على المسجد االقصى وتوابعه .

ات العاملللة علللى خدمللة يعمل الصندو  الهاشمي بتنسيق مباشر مع الجهلل كما 

واعمار المسجد االقصى المبارك ومن اهمها وزارة االوقاف والشللؤون والمقدسللات 

االسالمية واالدارة العامة ألوقاف القدس وشؤون المسجد االقصللى ومجلللس اوقللاف 

القدس والمحاكم الشللرعية فللي القللدس الشللريف وعللدد مللن المؤسسللات والللوزارات 

 صاحب الجاللة على المقدسات .المعنية بمتابعة تنفي  وصاية 

وقد صدرت االرادة الملكية السللامية فللي شللهر كللانون االول مللن عللام , ه ا  

بالموافقللة علللى قللرار مجلللس الللوزراء وبنللاء علللى تنسلليب وزيللر االوقللاف  2017

والشؤون والمقدسات االسالمية الموافقة على اعادة تشللكيل مجلللس امنللاء الصللندو  

قصللى المبللارك وقبللة الصللخرة المشللرفة برئاسللة سللمو الهاشمي إلعمار المسللجد اال

االمير غازي بن محمد كبير مستشاري جاللة الملك المعظم . ويةم المجلس الحالي 

في عةويته كل من وزير الداخلية , وزير االوقاف والشؤون والمقدسات االسالمية 

عبدالرحيم , قاضي القةاة , مفتي عام المملكة , معالي المهندس رائف نجم , معالي 

اوقاف القدس  ومللدير عللام اوقللاف القللدس وشللؤون المسللجد  سالعكور , رئيس مجل
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مدير واالقصى المبارك . كما يةم في عةويته مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية 

متابعة شللؤون القللدس والمسللجد االقصللى المبللارك فللي وزارة االوقللاف , والللدكتور 

( 2012التنفيلل ي للصللندو  منلل  عللام وصفي الكيالني )وهو يشغل منصللب المللدير 

واستاذ الكرسي المكتمل لدراسة فكر االمام الغزالللي فللي المسللجد االقصللى المبللارك  

والمدير المالي في االدارة العامة ألوقاف القدس ورئيس قسم سدنة المسجد االقصللى 

 .كالمبار

اليونيسللكو هللو بللان مشللروع  ريللق بللاب المغاربللة اللل ي تبنتلله :  هل تعلام -

مشروع أردني بحت ومن إعداد المهندس عبدهللا العبادي مدير متابعة شؤون القللدس 

 والمسجد األقصى المبارك واليكم التفاصيل :

 Magharbeh Gateعنللدما انهللار جللزء مللن  ريللق بللاب المغاربللة )

Pathway  )(MGP  )  اء الحفريات التي قامت بها سلطات االحتالل 2004عام م جرا

اإلسرائيلي فو  أجزاء منهاج وهي الممر المؤدي إلى احللد أبللواب المسللجد األقصللى 

المبارك )باب المغاربةج الموجود ضمن النصف الجنوبي من الجدار الغربي للمسجد 

األقصى(ج وكنتيجة له ه الحفريات انهارت أجزاء أكبر من الطريقج وعنللدما أرادت 

ي هللي إحللدى إدارات وزارة األوقللاف فللي إدارة األوقاف اإلسالمية في القدس )والتلل 

حكومة اللمملكة األردنية الهاشللمية( المباشللرة بتللرميم هلل ا المكللان الللوقفي المقللدسج 

منعتها سلطات االحتالل من ترميمها وإعادتها كما كانتج مما تسبب بانهيار وسقو  

لة ج عندما قامت السلطة المحت2007أجزاء أكبر منهاج واستمر ه ا الوضع حتى عام 

بأعمال حفريات وإزالة أجزاء من هلل ا الطريللقج واسللتخدمت حينهللا اثليللات الثقيلللة 

 .  فريات األثريةالتي يحرم استخدامها في الح

لى الفور لخوض غمار مواجهة  ويلة )ما زالت مستمرة(ج االردن ع  وتحرك

وتم فةح نشا ات سلطات االحتالل المخالفللة لقللرارات األمللم المتحللدة والمنظمللات 

دولية األخرى خاصة منظمة اليونسكوج والتصدي لممارساتها المتمثلة بحفر  ريق ال

باب المغاربة التراثية الوقفية اإلسالمية بقصد إزالتها وتدمير  بقاتها األثرية وتراثها 

اهمها تدخل جاللة الملاك العربي اإلسالميج واستخدم األردن وسائل عديدة كان من 

حفظه هللا ورعاه وإعرابه عن ان القدس واألقصى خا   عبد هللا الثاني ابن الحسين

واالعتللراض رسللمياً لللدى منظمللة اليونسللكو وإبللال   احمر ال يجوز المساس بهماا 

 دولها األعةاء بممارسات سلطات االحللتالل المخالفللة فللي هلل ه المنطقللةج كمللا تقللدم

مةاداً  لليونسكو بمشروع الحل األردني لمشكلة  ريق باب المغاربة ليكون االردن 

 للمشروع ال ي تقدمت به دولة االحتالل.

وحينما تقرر سفر الوفد األردني لباريس إللقاء محاضرة في منظمة اليونسكو 

أمام مجموعة الدول العربية و األجنبية  للتعريللف بالمشللروع األردنللي لحللل مشللكلة 
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 ريللق بللاب المغاربللةج تللم مللنح أعةللاء الوفللد تأشلليرات الللدخول لفرنسللا باسللتثناء 

 المهندس عبللدهللا العبللادي مللدير متابعللة شللؤون القللدس والمسللجد االقصللى المبللارك 

)صاحب فكرة تصميم اللمشروع(ج ال ي تأخر إصدار تأشلليرته فللي محاولللة لعرقلللة 

عن المشروع أمللام مجموعللة الللدول السللبع وسللبعين والللدول قيامه بإلقاء محاضرته 

إلقللاء   انه اسللتطاع  غير)اليونسكو( جالعربيةج والدول األخرى األعةاء في منظمة 

)بعد أن حصل على التأشلليرة محاضرتين للتعريف بالمشروع األردني لحل المشكلة 

وحةرها مندوبو دول العالم في المنظمةج وتم تعريفهم بممارسللات الالزمة متأخراً( 

ر فللي االحتالل المخالفة وبيان المقترح األردني للحلج األمر ال ي كان له األثر الكبيلل 

ج وتوقفت عن االستمرار بالحفريات في الموقع لفتللرة ال بللأس دولة االحتالل إحراج 

بها و لم يتم تنفي  مشروعها ال ي قدمته لليونسكو وال ي كان يهدف إلى تدمير الموقع 

 كامالً في حينه.

بعد ذلكج بدأت المواجهة مع السلطة القائمة باالحتالل داخل منظمة اليونسكو 

ةغط إلصدار قللرارات لجنللة التللراث العللالمي والمجلللس التنفيلل ي ضللد من خالل ال

على األرض حيث تجتمللع لجنللة التللراث العللالمي كللل عللام مللرة ويجتمللع  اجراءاتها

المجلس التنفي ي في العام مرتينج وكللان لهلل ا الةللغط أثللراً ايجابيللا لصللالح التللراث 

اث العربللي فللي دولللة الثقافي للقدس و ريق باب المغاربة ولصالح الحفاظ على التر

 فلسطين بشكل عام.  

ونتيجللة لةللغو  أعةللاء اللجنللة الو نيللة األردنيللة للتللراث العللالمي فللي 

اجتماعات اليونسكو فقد تم تةمين القرارات الصادرة عنها وبشللكل متكللرر الطلللب 

تسهيل مهمة الخبراء األردنيين للوصللول إلللى  ريللق بللاب المغاربللة من )إسرائيل( 

لالزمة و المطلوبة لتطوير المشروع األردني لحل هلل ه المشللكلةج لعمل اإلجراءات ا

ه ا المشروع ال ي تم تقديملله رسللمياً لليونسللكوج التللي قامللت بللدورها بتقللديم الشللكر 

لألردن على تعاونلله وتقديملله لهلل ا المشللروع اللل ي استحسللنته الهيئللات االستشللارية 

ممثلي سلللطات االحللتالل خطط  ) ج وذلك كله ما كان ليتم لوال الوقوف ضدلليونسكو

 على المستوى الثقافي للحفاظ على تراث القدس.(

الللدخول لموقللع  ريللق بللاب المغاربللة لتطللوير الخبللراء االردنيللون  وحللاول

المشروع األردني االبتدائيج إلى مشللروع نهللائي مللن خللالل أخلل  عينللات مللن تربللة 

المساحية الةرورية ل لكج إال الموقع وفحصها وإجراء القياسات واألبعاد واألعمال 

مللن الللدخول للموقللع لتنفيلل  المطلللوب ن يالخبراء االردني أن سلطات االحتالل منعت

 خالفا لقرارات لجنة التراث العالمي التي  البتها بتسهيل مهمة الخبراء األردنيين.

حيث من الدخول للموقع    استطاع الخبراء األردنيون  م2010في صيف عام  و  

ج وبالنتيجة فقط أربع ساعات لمدةاالسرائيلية للوفد االردني بالعمل  السلطاتسمحت 



15 
 

مج 2011قدمه لليونسكو فللي عللام النهائي وي مشروعالتصميم الوفد ان ينجز اع استط

واستمرت لجنة التراث العالمي حتى اثنج وفي كل اجتماع لها باتخاذ القرارات التي 

حماية التراث الثقافي في الموقعج مما يدل على تتةمن الطلب من )إسرائيل( بتمكين 

 عاأنه ومن خالل ه ه الجهود على المستوى الثقافي وضمن اإلمكانات المتاحةج استط

من خاللها الحفاظ على ما تبقي من إرث موقع  ريللق بللاب المغاربللة وعللدم االردن 

 قيام سلطات االحتالل بتدميرها كامالً كما كانت تريد.

 

 

 

لوحات المشروع األردني المقترح لحل مشكلة  ريق باب المغاربة  لوحة من  

 المقدم لليونسكو ضد مشروع سلطات االحتالل الهادف لتدمير الموقع التراثي. 

 

س عليهللاج  إال انهج وعندما أيقنت سلللطات االحللتالل أن ضللغو اً كبيللرة تُمللار 

مللع  اتصلللتج وأنه تم فةح سلوكها أمللام دول العللالمج حاولللت أن تتجنللب اليونسللكو

اإلسللرائيلي(ج وذلللك ) األردني واألردن من أجل حل المشكلة بالتوافق بين الطرفين 

ف زيفهللا أمللام دول العللالم فللي اليونسللكو التللي مارسللت  ت وتكشللا إلدراكها أنهللا تعللرا

ضغو اً عليها من أجل تمكين الخبراء األردنيين لتنفي  المشللروع األردنللي المقتللرح 

االحتالل حينها من األردن التفاوض على ه ه المشكلة وللليس للحلج و لبت سلطات 

معركللة أخللرى للحفللاظ علللى تللراث  ريللق بللاب كلل لك وبللدأت , من خالل اليونسكو

المغاربةج عن  ريق فتح حوار وتفاوض غير مباشر مع خبراء األوقللاف األردنيللين 

 وبعض الخبراء من مؤسسات أردنية أخرى.

نج وانتهللت بللال توافللق فللي شللهر تشللرين واستمر التفاوض لمدة قاربت سللنتي

مج حيث أصر الجانب األردنللي علللى ممارسللة حقلله بللأن يقللوم هللو 2011األول عام 

بتنفي  المشروع وأن ال تقوم )إسرائيل( بإجراءات أحادية الجانب فللي الموقللع )حيللث 

وعدت ب لك ثم تنصلت منه وخالفته(... وبعد حين من الزمنج تبين أنهللا كانللت تريللد 

وقت وإلهاء المجتمع الدولي ومما لتهج إال أن األردن ما زال لتاريخه يحاول شراء ال
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ومن خالل اليونسكو والقنوات الدبلوماسية األخرى ثني دولة االحتالل عن تنفيلل  مللا 

 تخطط له في ه ا الموقع المقدس ج وال ي يعتبر جزءاً من المسجد األقصى المبارك.

الحفللاظ علللى تللراث القللدسج والتللي  أهم مظاهر معركللةبأن من  هل تعلم : -

 إنهللم يقومللون يخوضللها أعةللاء اللجنللة الو نيللة األردنيللة للتللراث العللالمي سللنوياج 

كتابة التقرير السانو  بشا ن بزيارة القدس لال الع على حالة الحفاظ على تراثهاج 

ذلك ورفعه إلى مركاز التارا  العاالمي باليونساكو ليعار  علاى الادول المشااركة 

حيث تعدا ه ه االجتماعات منبراً مهماً لفةح ممارسات االحتالل  اللجنة باجتماعات  

ضد القدس وتراثها العربي واإلسللالميج ويرفللع األردن هلل ا التقريللر لليونسللكو كللل 

عللامج و يتةللمن عللدة فصللول تتعلللق بانتهاكللات )إسللرائيل( للمسللجد األقصللى 

ج إضللافة المبللارك/الحرم القدسللي الشللريف وللتللراث الثقللافي واإلنسللاني فللي القللدس

للمشاريع والجهود التللي يقللوم بهللا األردن مللن خللالل إدارة األوقللاف اإلسللالمية فللي 

القدس ولجنة إعمار المسجد األقصى المبللارك فللي الحفللاظ علللى تللراث المبللاني فللي 

 .صى المبارك/الحرم القدسي الشريف المدينة المقدسةج خاصة المسجد األق

 

 

 "يل لا "األقصى مذكرة احتجاج اردنية ضد انتهاكات إسرائ 

حملت وزيرة الدولة لشللؤون اإلعللالم النللا ق الرسللمي باسللم الحكومللة جمانللة 

غنيمات "الحكومة اإلسرائيلية كامل المسللؤولية عللن سللالمة المسللجد األقصللى 

المبارك/ الحرم القدسي الشريفج واالنتهاكات التي تُرتكب ضده من الجماعات 

"ضللرورة التوقللف الفللوري عللن مثللل هلل ه المتطرفللة والمسللتو نين"ج مؤكللدة 

 ."اإلجراءات االستفزازية وغير القانونية

وقالت في تصللريح صللحفي أمللس إن "سللفارتنا فللي تللل أبيللب قللدمت ملل كرة 

احتجاج دبلوماسية لوزارة الخارجية اإلسرائيلية صباح اليوم )األحد( تُعبار عن إدانة 

 ."بوقفها فوراً المملكة الشديدة له ه االنتهاكاتج و البت 

ودانللت غنيمللات "بأشللدا العبللارات االنتهاكللات واالسللتفزازات اإلسللرائيلية 

المسللتمرة ضللد المسللجد األقصللى المبللارك/ الحللرم القدسللي الشللريفج وخصوصللاً 

االقتحامات االستفزازية للمتطرفين والمستو نين التي جللرت اليللوم )االحللد( بأعللداد 

 ."حماية الشر ة اإلسرائيليةكبيرة إلى باحات الحرم القدسي الشريف ب
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وأوضحت أن "مثل هلل ه الممارسللات الُمدانللة والمرفوضللة التللي تللتم بحمايللة 

الشر ة اإلسرائيلية تنتهك حرمللة هلل ا المكللان المقللداسج وتسللتفز مشللاعر الُمصللليان 

والمسلمين في جميع أنحاء العالمج كما تمثل انتهاكاً اللتزامات إسللرائيلج كقللوة قائمللة 

موجب القانون الدولي والقانون اإلنساني الدوليج وانتهاكاً أيةللاً لجميللع باالحتاللج ب

األعراف والمواثيق الدولية التي تؤكد ضرورة احترام أماكن العبادة للللديانات كافللةج 

وشللددت علللى أهميللة احتللرام إسللرائيلج كقللوة قائمللة بللاالحتاللج للوضللع التللاريخي 

واحتللرام إدارتهللا الشللرعية المتمثلللة  والقانوني القائم فللي المسللجد األقصللى المبللارك

 ()بترا-بإدارة أوقاف القدس".

 ( 23/7/2018)الغد االثنين 

 

 

 

 

 

 بحمد هللا انتهت        

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


