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 ابرز الموضوعات

 

 

 
 

* الرعاية والوصاية الهاشمية على القدس احاطتها بسور وحصن منيع وحماها من 

 الضياع والطمس والزوال .

 

* اهتمام جاللة الملك بالقدس وهويتها يدور حول محورين : استغالل المناسبات 

الهوية االسالمية والعربية لهذه المدينة المقدسة ، وثانيها ابتكار  لتأكيداالسالمية والدولية 

االسالمية والعربية في خدمة حق األمتين االسباب العملية والممارسة التطبيقية التي تؤكد 

 ة .هذه المدين 

 

* الفعاليات الشعبية والنقابية والطالبية أكدت وقوفها خلف جاللة الملك عبدهللا الثني تجاه 

 المسجد األقصى والوصاية الهاشمية على المسجد األقصى المبارك .

 

يقول بأن  عطاهللا  خريستوفوروس * مطران الروم االرثوذكس في األردن وفلسطين

الوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس هي الوصاية الشرعية في بعديها الروحي 

 والديني والوطني .

 

* رئيس مجلس الشورى اإليراني على الريجاني يعرب عن تقديره لجهود جاللة الملك 

 في الدفاع عن القضية الفلسطينية والوصاية الهاشمية على المقدسات .
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 : الرسمي الصعيد على:  اوال

ي  ي ودينيــا الهاشميون حملوا أمانة الوصاية والرعاية على القدس ومقدســاتها تاريايــا

ي وبذلوا الغالي والرخيص للمحافظة على تلك االمانة ، ولم يدخروا جهداي في ســبي   وشعبيا

للقــدس والمقدســات ، هذه األمانة ، لقد ضــحوا بأنفســهم وبــأموالهم ، فمــاذا عمــ   يــرهم 

 وفيما يلي عرض ألبرز تلك المحطات :

 حملهــا مقدســة مســؤولية القــدس فــي والمقدّســات األوقــاف عن المسؤولية إن  -1

ا 1924 عــام منــذ األردن  فــي اإلســالمية المقدســات تجــاه بالمســؤولية شــعوري

 قــد األعلــى، اإلســالمي المجلــس رئــيس الحســيني، أمين الحاج وكان. فلسطين

 الحــرم عمارة تكون أن 1924/ 8/ 30 في الحسين بن عبدهللا  األمير من طلب

 إلــى للمقدســات الرعاية وتواصلت عبدهللا، األمير رعاية تحت بالكام  القدسي

 .اليوم

 علــى األردن، حــر  يتبــين باشا،  لوب إلى األول عبدهللا  الملك من رسالة وفي

 :نصها يلي وفيما واإلسالمية، المسيحية المقدسات حماية

ــز » ــوب عزي ــا،  ل ــع إن باش ــدس موق ــن الق ــرب م ــلمين الع  ونصــارى والمس

 أو  يقتلــون كــأن أهلهــا علــى اليهــود مــن كارثــة أ  وقــوع وإن مهــم، العــرب «نصارى»

 بلــزوم آمــر وإنني منه، بالميؤوس ليس الموقف يزال وال علينا، التبعة عظيم أمر يجلون،

 القــوة القــوات بواســطة أمــا أريحا، وطريق القديمة البلدة: اآلن اليد تحت هو  بما االحتفاظ

 أرجــو  إننــي. هنــاك «القوات» القوات احتياط من قوة بإرسال أو  هللا، رام نواحي في التي

 إلــى رســالة ،(الملــك) الحســين بــن عبــدهللا ) «عزيــز  ســرعة بك  الر بة هذه تنفذوا أن

 (.14/5/1948 الموافق هجر ، 1367 رجب 7 عمان، باشا،  لوب

 التحريــر منظمــة لصــال  الغربيــة بالضفة والقانوني اإلدار  االرتباط فُك وعندما

ا والمقدســات  األوقــاف يشم  لم 1988 عام الفلسطينية  الحفــاظ علــى األردن مــن حرصــي

ا وبطلب وصيانتها، وخدمتها عليها  .الفلسطيني الجانب من أيضي
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 األردن أورد(  1994/ 10/ 26)  واســرائي  االردن بين السالم معاهدة بنود وفي

ه األردن التــزم: »حيــ  القــدس فــي والمقدســات األوقــاف تجــاه مسؤوليته  اتفــا  عنــد بأنــّ

 للفلســطينيين الســيادة انتقال وعند للقدس، الدائم الوضع على وإسرائي  الفلسطيني الجانب

 األردنيــة العهــدة مــن فيهــا والمقدســات األوقــاف مســؤولية فستنتق  المقدّسة، المدينة على

 .«الفلسطينية العهدة إلى الهاشمية

 الملــك جــدّه ا تيــال شــهد الــذ  طالل بن الحسين الملك كتب 1994/ 8/ 13 وفي

ة علــى يشدّد ما األّول، ثيوذوريوس البطريرك إلى األقصى ساحة في عبدهللا   الــدور أهميــّ

 األمــاكن رعاية في الهاشمي األردني الدور أن نؤكد أن هنا نود: »المقدّسات في الهاشمي

ا هللا  بــإذن ســيظ  القــدس في والمسيحية اإلسالمية المقدّسة  ذاتــه هــو  والحســين. «مســتمري

ا» نفســه وصــف 4/1/1964 الســادس بــولس بالبابا ترحيبه أثناء في الذ   لألمــاكن حاميــي

 .«المقدّسة

 الــى زيارتــه خــالل( 20/3/2019)الثاني عبدهللا  الملك جاللة قال الصدد هذا وفي

 القــدس مــن الهاشــميين فموقــف للقــدس، بالنســبة مــوقفي أ يــر رح مــا عمــر "  الزرقاء

ــن واضــ ، ــي ونح ــة ف ــة المملك ــمية األردني ــا الهاش ــب علين ــارياي واج ــاه ت ــدس تج  الق

 وقــال". معــي كله وشعبي أحمر، خط القدس لي بالنسبة" قائال جاللته وتابع". والمقدسات

 ســيكون والجــواب الموضــوع، هــذا فــي األردن علــى يضــغط أن يســتطيع أحــد ال جاللته

 النهايــة وفــي واحــدا، صــفا معــي يقفــون القــدس موضــوع فــي األردنيــين ك  ألن ،"كال"

 .معنا سيقفون والمسلمون العرب

 20/3/2019 بترا

 

فــي  إيجازهــا يمكــن ماتلفــة صــور فــي وهويتهــا بالقــدس الملك جاللة اهتمام  -2

 الهويــة لتأكيــد والدوليــة اإلســالمية المناســبات اســتغالل أولهمــا اثنــين، شــقين

 أو  العمليــة األســباب ابتكــار وثانيهمــا المقدســة، المدينة لهذه العربية اإلسالمية

 وشــعوبا قيــادات اإلسالمية ب  العربية األمة حق تؤكد التي التطبيقية الممارسة
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 وقلبــه ضــميره فــي القــدس جاللتــه حمــ  وقــد وقضيتها، المدينة هذه خدمة في

 واإلســالمية العالميــة القيــادات يــدعو  انفك وما يؤرقه هاجسا زالت وما وبقيت

 بهــا يُراد تعسفية إجراءات أو  ممارسات أو  محاوالت أية ومقاومة التأييد لحشد

 .المدينة هذه معالم تغيير

 تهويــد إلــى الهادفة الممنهجة اإلسرائيلية والممارسات الهجمات قسوة من وبالر م

 فــي جاللته  بجهود والمتمث  الملك جاللة بقيادة الهاشمي الموقف أن إال ومقدساتها القدس

 المدينــة، هــذه فــي والمسيحية اإلسالمية المقدسات على والرعاية الهاشمية الوصاية تأكيد

 والــزوال، والطمــس الضــياع مــن حماهــا منيــع وحصــن بســور المقدســات هــذه أحــاط قد

ي  األكثــر هو  فجاللته ي  وعيــا  متطلبــات أن يــدرك وهــو  الفلســطينية القضــية بتشــعبات وعلمــا

 الدوليــة الرعايــة قوامهــا عاليــة ودبلوماســية وحرفية صناعة يتطلب الجاد الحقيقي السالم

 القمة في جاللته ويقول األطراف، جميع يرضي الذ  الح  إيجاد ضرورة نحو  والعزيمة

 قبلتنــا القــدس» 2018 -5-18 بتــاري  اسطنبول في اإلسالمي التعاون لمنظمة االستثنائية

 إنهــاء هــو  الوحيــد ســبيله والسالم. والوئام السالم مفتاح القدس. عّمان توأم القدس. األولى

ــة وقيــام االحــتالل،  1967 حزيــران مــن الرابــع حــدود علــى المســتقلة الفلســطينية الدول

 .«الدولتين ح  وفق الشرقية، القدس ،وعاصمتها

 لقــرار الحــازم بالتصــد  الملــك لجاللــة المشــّرف الموقــف ذاكرتنــا عن يغيب وال

 إلــى األمريكيــة الســفارة بنقــ  2017 العام من األول كانون في ترامب األمريكي الرئيس

 مغبة من حذر قد كان الملك جاللة إن ر م إلسرائي ، عاصمة بالقدس واالعتراف القدس

 تصــعيداي  يمثــ  أنــه جاللتــه اعتبــره والــذ  أشــهر بعــدة اتاــاذه قبــ  القــرار هذا وخطورة

ي   لــديهم مدينــة أقــدس ثالــ  يعــدّونها الــذين المســلمين بمشــاعر واســتهانةي  خطيــراي، عــدوانيا

ف دبلوماســي بجهــد قــام أنــه كمــا واالستقرار، السالم ومفتاح المحبة رمز باعتبارها  مكثــّ

 بمســؤولياته بالقيــام الدولي المجتمع وطالب القرار، ذلك ضد للوقوف الدولي التأييد لحشد

 فــي لقاءاتــه وخالل واشنطن ففي عنه، التراجع على وحملها األمريكية اإلدارة قرار تجاه

 مــن عدد وأعضاء ورؤساء النواب مجلس رئيس مع عديدة، لمرات األمريكي الكونغرس
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 للنجــاح، فرصــة الســالم عملية من  أهمية جاللته أكد والنواب الشيوخ مجلسي في اللجان

 الدولــة إقامــة يحقــق شــمولي حــ  إطــار ضــمن يــأتي أن البــد السفارة نق  أن على مشدداي 

 .إسرائي  جانب إلى وسالم بأمن تعيش والتي الشرقية، القدس وعاصمتها الفلسطينية

 لمسألة ترجمة هو  القدس عن الدفاع في الملك جاللة يبذله الذ  الكبير الدور إن

 التــي والقــدس فلسطين في والمسيحية اإلسالمية المقدسات على الهاشمية الوصاية

 األمــاكن تقــدمت وقــد حاقــد، أو  جاحــد إال ينكرهــا ال التــي والحقــائق األولويات من تعتبر

 الــذ  الثــاني هللا  عبــد المعّزز الملك جاللة أجندة رأس على والمسيحية اإلسالمية المقدسة

 وسأســتمر عنقي في أمانة هي وإعمارها المقدسات على الحفاظ إن «خطاباته احد في قال

 الواقــع علــى ارض ترجمــه الــذ  األمــر وهو .«واألجــداد اآلبــاء خطــى علــى دعمهــا فــي

 ذلــك حقيقــة المضــمار يــدرك هذا في جاللته ويقدمه قدمه لما المتتبع ولع  عملية بصورة

 المصــحف مــن آالف نســاة بعشــرة الفلســطينية المســاجد بتزويد جاللته أمر حي  القول،

 اعمــار دينــار لصــندو  المليــوني علــى زادت بمبــال  الملــك جاللــة تبــرع كمــا الشريف،

 القــدس لمــوظفي أوقــاف إضــافي براتــب الســامي األمر ذلك الى أضف األقصى، المسجد

 .االعمار ولجنة

األيــوبي  الــدين صالح منبر بناء إعادة األردن استطاع الااصة جاللته نفقة وعلى

الحريــق  مــن عامــا 37 بعــد وذلك واإلتقان والدقة بالحسن المتميزة الحقيقية صورته على

تــرميم  على األقصى للمسجد الملك جاللة رعاية واشتملت األقصى، المسجد أصاب الذ 

الــداخلي  الرخــام إعــادة ومنهــا المشــرفة، الصــارة قبــة مرافق ماتلف في الفنية األعمال

 وتنفيــذ الصــارة قبــة فــر  تجديــد شــملت األقصى للمسجد شاملة وصيانة القبة، لجدران

 جاللــة كرســي إنشــاء وكــذلك المسجد، في الادمات وتحسين والصوتيات اإلنارة مشاريع

 كمــا. القدس وجامعةاألقصى  المسجد في الغزالي اإلمام فكر لدراسة الثاني هللا  عبد الملك

 مــن يتجــزأ ال جــزءا المسيحية باعتبارها المقدسات الملك لجاللة الهاشمية الرعاية شملت

 نيســان مــن الرابــع فــي قــام جاللتــه حي  والمقدسات، للقدس الهاشمية والرعاية الوصاية
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 فــي المقــدس القبــر الااصــة لتــرميم نفقتــه وعلــى بــالتبرع ســامية ملكية وبمكرمة 2016

 .القدس في لقيامةا كنيسة

 بعمــارة المعنيــة والصــناديق الهيئــات مــن العديــد هنالــك أن كلّه ذلك إلى ويضاف

لجنــة : ومنها الثاني هللا  عبد الملك جاللة بعهد عملها استمر التي األقصى وصيانة المسجد

المســجد  إلعمــار الهاشــمي والصــندو  المشــرفة، الصــارة وقبة األقصى المسجد اعمار

ي  ليكون المبارك األقصى ي  ذراعا أوقــاف  ومــوظفي الهاشــمي االعمــار مشــاريع لــدعم ماليــا

 .القدس لشؤون الملكية واللجنة المقدسيين، وصمود القدس

 األمريكيــة اإلســالمية العربيــة القمــة فــي أعمــال فــي في كلمته جاللته بقول وناتم

ي  لــي وبالنســبة...»2017 أيــار 21 في الرياض في ُعقدت التي  األردنيــين، ولكــ  شاصــيا

 تاريايــة مســؤولية القدس في والمسيحية اإلسالمية على المقدسات الهاشمية الوصاية فإن

 . واإلسالمية العربية األمتين عن نيابة بحملها عنها، ونتشرف حياد وال راساة

 25/3/2019الرا  

 

 

 

 على الصعيد الشعبي :ثانيا 

 

وقوفهــا خلــف جاللــة  في كافة محافظــات المملكــة كدت فاعليات شعبية ورسمية ا

الملك عبــدهللا الثــاني، فــي موقفــه العروبــي واالســالمي الصــلب، تجــاه المســجد االقصــى 

وقالوا ان موقف جاللة الملك من القدس، هو التزام دينــي  .والمقدسات في القدس الشريف

الــدفاع عــن االقصــى وتارياي توارثه الهاشميون منذ االزل، والذين حملوا علــى عــاتقهم 

وحمايته بك  امانة، مشيرين الى ان والعرب والمسلمين لن ينسوا دمــاء الملــك المؤســس، 

وعبــروا عــن امتنــانهم لمواقــف  .والتي سالت في القدس وهي تدافع عن االرض المقدســة
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جاللة الملــك تجــاه القــدس والمقدســات، وحــق الفلســطينيين بإقامــة دولــتهم علــى ارضــه، 

 موقف جاللة الملك يعبر عما يدور في خلد ك  أردني. مشيرين الى ان

وقال النائب عن محافظــة البلقــاء الحــاج محمــود العــدوان ان الوصــاية الهاشــمية  

على المقدسات في القدس ليست بالشيء الجديد، ونحن على ثقــة تامــة بــانهم االقــدر علــى 

دنيــين لــن يتوانــوا فــي حمايتها والدفاع عنها بك  ما أوتــوا مــن قــوة، مشــددا علــى ان األر

السير خلف قيادتهم، في سبي  استعادة إخوتهم الفلسطينيين لحقهم المسلوب واقامة دولــتهم 

  .على ترابهم الطاهر

ــي  نيمــات، بــدوره  ــدكتور عل ــال ال ــك ق ــة المل ــي ان موقــف جالل هــو التــزام دين

منــذ االزل ، اذ حملــوا علــى عــاتقهم الــدفاع عــن االقصــى  الهاشــميون توارثه  وتارياي 

  .وحمايته بك  امانة، مؤكدا وقوف األردن خلف موقف جاللة الملك

، ان القضــية الفلســطينية فقال  رئيس بلدية جر  الكبرى الدكتور علي قوقزة اما 

وقــف هي قضية األردن األولى، وال يمكن التهاون فيهــا او التفــاوض عليهــا، مؤكــدا ان م

جاللة الملك واض  ومعروف والقضية الفلسطينية خط أحمر بالنسبة للهاشميين والشــعب 

وقال النائب السابق عن العقبة احمد حرارة، ان كلمات جاللــة الملــك امــس  .األردني كافة

ي موقــف الحــزم رخالل زيارته للز قاء تؤكد ان الهاشــميين وجميــع األردنيــين يقفــون دومــا

ودعــم أهلهــا الصــامدين المــرابطين، مؤكــدا أن القضــية الفلســطينية والثبات إزاء القــدس 

باستمرار أولوية أردنية بجميع ملفاتها، ولن تدخر المملكة جهداي في سبي  وصول األشقاء 

واشــار المــواطن محمــد التــرك، ان حــدي   .إلى آمالهم بدولة مستقلة على ترابهم الوطني

ة وشــعبا تجــاه القــدس وقضــاياها، مؤكــدا ان جاللته يؤكد على موقف األردن الثابــت قيــاد

وقال رئــيس مجلــس محافظــة اربــد  .األردنيين جميعا يقفون خلف جاللته في هذا الموقف

الدكتور عمر مقابلة ان جاللة الملك اصب  هو الوحيــد فــي المنطقــة المــدافع عــن القضــية 

 الفلسطينية والمقدسات، مؤكدا وقوف األردنيين خلفه.  

 21/3/2019الغد 
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 أن كركــي، أبــو  نجيــب الــدكتور طــالل بــن الحســين جامعــة رئــيس أكــدمن جانبه 

 األصــعدة جميــع وعلــى مراحلها ماتلف في الفلسطينية القضية ومساندة بدعم قام األردن

 الصــاد  الهاشــمية بقيادتنا إيماننا منطلق من وذلك  (واالجتماعية واالقتصادية السياسية)

 عقيــدتها عليهــا تمليــه واجــب هــو  إنمــا الفلســطينية القضية اتجاه جهود من به تقوم ما بأن

 شــدد الملك جاللة أن كركي أبو  وأضاف. واإلسالمية العربية ألمتها وانتماؤها وضميرها

 فلســطين أن العــرب قــادة أمام تونس استضافتها التي الثالثينية العربية القمة في كلمته في

 الهاشــمية الوصــاية أن والداني، القاصي وليعلم والمسلمين والعرب الهاشميين وجدان في

 عربيــة أهميــة مــن لهــا لما هاشمية ستبقى القدس في والمسيحية اإلسالمية المقدسات على

 .وإسالمية

 جاللــة أن الاطيــب، ســطام الدكتور التقنية الجامعية معان مجتمع كلية عميدوقال 

 العــرب لقــادة الشــقيقة تــونس استضــافتها التــي الثالثينيــة القمــة خالل كلمته في بين الملك

 عنهــا والــدفاع والمقدســات القــدس حمايــة في الهاشمية وللقيادة لألردن التارياي الموقف

 مكانــة من لها لما فيها والمسيحية اإلسالمية المقدسات على الهاشمية الوصاية من انطالقا

 .الحرمين وثال  القبلتين أولى فهي وإسالمية تارياية

 الفلســطينية وبالقضية اإلسالمية بالمقدسات األردني االهتمام أن الاطيب وأوض 

 علــي بــن الحســين الشــريف قبــر ذلــك علــى دليــ  وخيــر تــاري  ألنــه تشكيك أل  يقب  ال

 أبــواب علــى استشــهد الــذ  األول هللا  عبــد المؤســس الملــك والشــهيد القــدس في الموجود

 الزكيــة بــدمائهم رووا الــذين عشــائره ماتلــف مــن الــوطن شهداء ودماء األقصى المسجد

 .حوله هللا  بارك الذ  الطهور األقصى ثرى

    

 2/4/2019الدستور 

 قائد لمواقف ودعم ووالء تأييد بيان معان مدينة في الشعبية الفعاليات أصدرت

 المقدسات عن ودفاعه والقدس فلسطين تجاه الشجاعة الثاني عبدهللا الملك جاللة البالد

 .الشريف القدسي الحرم/المبارك األقصى المسجد مقدمتها وفي والمسيحية اإلسالمية
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 األساس وحجر ، االردنية الدولة نشأة بوابة معان ان الشعبية، الفعاليات وأكدت

 قيادة خلف واحدا صفا وقوفها تعلن الجنوب وريحانة الوطن روح الحديثة الدولة بنية في

ي  والمبادر والشجاعة، الحكيمة الملك جاللة  وقضيتها فلسطين عن والدفاع الذود في دوما

 تراب على دولتهم أقامة في الفلسطينين وحق واإلقليمية الدولية المحاف  كافة في العادلة

 . الشريف القدس وعاصمتها وطنهم

 

 وشعبه بقيادته سيبقى األردن بان  ،" جراسا" وص  بيان في ، الفعاليات وشددت

 حم  في والتارياي الديني بدوره مستمر المقدسات على الهاشمية الوصاية منطلق ومن

 عن ورثها والتي والمسيحية االسالمية المقدسات ورعاية حماية في  الرسالة وأداء األمانة

 . واألجداد االباء

 8/4/2019 الدستور

 

 ثالثا : النقابات المهنية :

 

 عــن االثنــين، مســاء خيــر  عشــاء حفــ  فــي األردنيــين المهندسين نقابة أعلنت* 

 فلنشــع " حملــة ضــمن القــدس، فــي القديمــة البلــدة بيــوت إلعمــار الثامنة المرحلة إطال 

 جمعــت حيــ  والقــدس، فلســطين أجــ  مــن مهندســون لجنة تقيمها التي" صمودها قنادي 

 القديمــة البلدة بيوت إلعمار رصدت دينار، الف 200 يقارب ما العشاء حف  خالل النقابة

 .القدس في

 الســابقة الحملة إن الزعبي، سمارة أحمد المهندس االردنيين المهندسين نقيب وقال

 المنشــ ت تــرميم خاللهــا مــن تــم تقريبــا، دينــار الــف 346 و  المليــون يقــارب ما حصدت

 وحــدة 52 يضــم مشــروعا 30تنفيــذ تــم حي  السكنية، الوحدات ترميم الى إضافة العامة،

 المنشــ ت تــرميم مــن مســتفيدا 160 مــن اكثــر الــى باإلضافة مقدسيا، 257 يسكنها سكنية

 .العامة
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 تجــاوزت بكلفــة مشاريع السابقة، السبع المراح  خالل نفذت النقابة أن إلى وأشار

 تعليميتــين ومنشــأتين ســكنية وحــدة 237 خاللهــا رممــت دينــار، الــف 400و  ماليين ستة

 والتعلــيم المبكــر التعلــيم مراحــ  فــي 150 مــن وأكثر مقدسيا، مواطنا 1371 منها استفاد

 اســتفاد والتي القديمة البلدة في العامة والمنش ت التحتية البنية ترميم إلى إضافة األساسي،

 .مقدسيا مواطنا 321 منها

 

 فــي المعطاء األردني الشعب ابناء بذلها التي الجهود على الزعبي المهندس وأثنى

 فــي أشــقائهم مــع جنــب الى جنبا للوقوف والسب  المناحي شتى في الدعم أوجه كافة تقديم

 .المحت  القدس

 

 الرابــع الوطني المؤتمر أعمال السبت، اليوم المهنية النقابات مجمع في انطلقت* 

 .سياسية فعاليات وممثلي لألحزاب عامين وأمناء نقابيين بمشاركة التطبيع، لمقاومة

 

 للموقــف واألحــزاب النقابــات دعــم الزعبــي أحمــد المهندس المهندسين نقيب وأكد

 .الفلسطينية القضية وتصفية بالقدس مساس أل  الرافض األردني الرسمي

 

 ومشــروع برنــام  علــى والتوحــد السياســية الاالفــات تحييــد ضرورة على وشدد

 الفتــا الاارجيــة، الداخليــة التحــديات لمواجهة السياسية القوى ماتلف عليه تتوافق وطني

 القضــية مقــدمتها وفــي العربيــة والقضــايا الوطنيــة للقضــايا المنحازة النقابات مواقف إلى

 .الفلسطينية

 تمتــين ضــرورة الفالحات عبدالهاد  المهندس النقباء مجلس رئيس أكد جهته، من

ي  التهديــدات، مواجهــة من األردن ليتمكن الداخلية الجبهة  بالتوحــد السياســية القــوى مطالبــا
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 مــع العليــا، الوطنيــة المصلحة قاعدة على السياسية الاالفات وتحييد وطني مشروع على

 .األشكال بماتلف الفلسطيني الشعب صمود دعم

 التطبيــع، لمقاومــة وطنــي مشــروع بنــاء ضــرورة المــؤتمر فــي المشــاركون وأكد

 .االحتالل مشاريع مواجهة في الفلسطيني الشعب صمود بدعم مطالبين

 7/4/2019الدستور 

 

 الموقف المسيحي :رابعاً : 

 

 الوصــاية ان عطاهللا  خريستوفوروس االردن في االرثوذكس الروم مطران قال* 

 الــديني الروحــي ببعــديها الشــرعية الوصــاية هــي القــدس فــي المقدســات علــى الهاشــمية

 .البعدين هذين بين يجمع الثاني عبدهللا  الملك جاللة البيت آل عميد وإن والوطني،

 

 الــبالد مســيحيي ان ،"بتــرا" األردنية األنباء لوكالة تصري  في المطران واضاف

 العمــ  علــى والمليك هللا  ويعاهدون الوصاية هذه مضمون حول يلتفون والمشر  المقدسة

ــن ــ  م ــا اج ــا إبقائه ــى وديمومته ــع ارض عل ــيرا الواق ــى مش ــة دور ال ــروم بطريركي  ال

 مــن ونشــأتها، تكوينهــا أصــ  فــي ومحلية، وطنية ككنيسة تحمله بما المقدسية االرثوذكس

ــة شــرعية ــة روحي ــة وقانوني ــك فهــي ودولي ــارياي المال ــة والشــرعي الت ــاكن أل لبي  االم

 أمّ  ككنيســة المقدسة بالدنا مسيحيي تمث  أنها كما وفلسطين، األردن في المقدسة المسيحية

 .لهم راعية

 8/4/2019الدستور 

 فلســطين اعمــال وسائر القدس بطريرك الثال ، ثيوفيلوس البطريرك  بطة أكد* 

 واألردن،
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 محاوالت أ  رفض من الثابت المقدسية األرثوذكس الروم بطريركية موقف على

 لمحــاوالت الــرافض البطريركيــة موقــف علــى مشــددا وابنائهــا، الكنائس بحقو  للمساس

ي  القدس، في واإلسالمية المسيحية المقدسات على الهاشمية بالوصاية المساس  دور ومثمنــا

 .المسيحية الحقو  دعم في الفلسطينية والسلطة االردن

 المقدســية، األرثــوذكس الــروم بطريركيــة مقــر فــي امس استقباله خالل ذلك، جاء

 يرافقــه خــور  رمــز  الــدكتور الــوزير الكنــائس لشــؤون العليــا الرئاســية اللجنــة رئيس

 .مشحور نبي  والسيد قسيسيه عيسى السفير: اللجنة عضوا

 ونشــاطات فعاليــات آخــر علــى البطريــرك  بطــة اللجنــة وأعضــاء رئــيس وأطلع

 المســاس لمحــاوالت مقاومتهــا فــي الكنــائس بمناصــرة المتعلقــة النشــاطات ومنهــا اللجنــة

 الــى آخرهــا وكان اللجنة أعضاء بها قام التي الدولية والزيارات ، أبنائها وحقو  بحقوقها

 .اإلطار هذا في هناك الكنائس ورؤساء بطاركة التقوا حي  ولبنان سوريا

 27/4/2019 الرا 

 مقدســات علــى االمــين الوصــي هاشــم ال ولعميــد والهاشــميين لــالردن ان" وقــال

 لــدى خاصــة مكانــة الثــاني عبــدهللا  الملــك العمريــة العهــدة ووري  والمسيحيين المسلمين

 وقبــر القيامــة كنيســة لتــرميم عظــيم بســااء تبرع من وهو  ال كيف االرثوذكسية، الكنيسة

 فــي متجــذرة مكــانتهم وســتبقى الااصــة، نفقتــه وعلــى عــامين خالل مرتين المسي  السيد

 ". المقدسة االرض هذه عمق

 26/5/2019 الرا 

 

 مركــز ومــدير الشــوملي ولــيم االب االردن فــي الالتــين بطريركية نائب شارك* 

 مــن والالتــين االرثــوذوكس الــروم طائفــة كهنة من وعدد حداد نبي  االب الديني التعايش

ــة ــون محافظ ــا عجل ــواب ووزراء وخارجه ــان ون ــابقون واعي ــاليون س ــاديميون وح  واك

 فهيم الشي  اقامها التي الرمضانية واالمسية االفطار في شعبية وفعاليات وشيوخ ووجهاء
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 القــدس تجاه الثاني هللا  عبد الملك جاللة لمواقف تاييدا ، القمة قصر صاالت في الصماد 

 .  والمسيحية االسالمية المقدسات على الهاشمية والوصاية

 النبويــة الدوحــة وســلي  وريــ  الثــاني هللا  عبــد الملــك جاللــة ان المتحــدثون واكــد

 شعب ونصرة الفلسطينية والقضية والمقدسات القدس عن الدفاع في االمثلة اروع ضرب

 .  والدينية التارياية جذورها لها الهاشمية الوصاية ان الى الفتين العزيزة، فلسطين

 االصــول شتى من ومسيحيين مسلمين من االردنيين جميع ان الشوملي االب وقال

 الشــرعية صاحبة الهاشمية للقيادة بيعتهم يوم ك  يؤكدون والوعد العهد على هم والمنابت

 دينيــا الهاشــمية الوصــاية عليــه تنطــو  لمــا الفتــا ، االنجــاز وشــرعية والدينيــة التارياية

 كنيســة العمــار الســاي وتبرعــه دعمــه الهاشــمي الملــك لجاللــة مثمنا ، وسياسيا وقانونيا

 نبــ  على لدلي  والجوائز العالمي التقدير جاللة ني  ان مؤكدا المقدس، القبر وقبلها القيامة

 .  ا لى وال مفارة واالردنيبن لالردن دائما ماشك  هللا  حفظة العظيم وارثه جاللته

 مائــدة حــول نلتقــي ومســلمين مســيحيين اخــوة اليــوم جئنا حداد نبي  االب وقال * 

 جاللــة عنــه يتحــد  الــذ  المشــترك والعــيش االخوة عمق على تاكيدا اعز وال رمضانية

 ارض علــى والملــ  الابــز نتقاســم حيــ  الدوليــة المحافــ  كافــة فــي الثاني هللا  عبد الملك

 صــورها ابهى في المحبة نجسد الروح بهذه اننا الى الفتا المقدس، بيت اكناف من مباركة

 واخوتنــا بتالحمنا الهاشمية والوصاية والمقدسات القدس تجاه الملك جاللة خطوات ونؤيد

 موالنــا فســر,  مافيها بك  الحبيية فلسطين على المط  عجلون من عوف جب  على فسالم

 موالنــا ولكــم للــوطن والمحبــة الايــر رســالة تحمــ  ستبقى ومساجدنا كنائسنا فان هللا  عبد

 .  الكبير االر  ياصاحب احد اليدانيكم مقدساتنا على الوصي وستبقى

 20/5/2019 الدستور 
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 ً  : على الصعيد الفلسطيني : خامسا

 

 الهــدف أن ســلهب، العظــيم عبــد الشــي  القدس مدينة في األوقاف مجلس رئيس أكد*  

 فــرض عبــر يــومي بشــك  واســتهدافها األوقــاف دائــرة عمــ  علــى التضييق من الرئيسي

 القدســي الحــرم عــن األقصــى وحــراس اإلســالمية األوقاف دائرة لموظفي اإلبعاد سياسة

 الوصــاية إفراغ منه الهدف اليومية المتطرفين المستوطنين واقتحامات واعتقالهم الشريف

 .مضمونها من األقصى المسجد على الهاشمية

 

 لســحب يســعى االحــتالل إن( 20/3/2019)،(بتــرا) األردنيــة األنبــاء لوكالة سلهب وقال

 االستيالء يريدون ألنهم اإلسالمية، األوقاف ومجلس اإلسالمية األوقاف دائرة من البساط

 ألنــه جــداي  خطيــر وهــذا األقصــى المســجد داخ  جديد لوضع والتأسيس الصالحيات على

 بشــك  ولتكريسه إليه إسرائي  تسعى ما وهذا ديني، إلى سياسي من الصراع بتحوي  ينذر

 .السب  وبكافة متواص 

 حــق أ  لليهــود يوجــد وال المســلمين عقيدة من أساسي جزء األقصى المسجد أن وأوض 

 اإلجــراءات كافــة ر ــم األقصــى المســجد تهويــد  يرهــا وال إســرائي  تســتطيع وال فيــه

 والمــرابطين المصــلين بحــق القمعيــة واإلجــراءات العنصــرية والسياســات والمضــايقات

 المســجد هــذا بأحقيــة إيماننــا بسبب بالقدس االسالمية األوقاف وموظفي األقصى وحراس

 . يرهم دون وحدهم للمسلمين وج  عزّ  هللا  منحه الذ  المبارك

 أن الاطيــب، عــزام الشــي  القــدس فــي اإلســالمية األوقــاف دائــرة عــام مدير أكد بدوره،

 المســجد رأســها وعلــى بالقــدس والمســيحية اإلســالمية المقدســات على الهاشمية الوصاية

 للمســجد خــا  بشــك  ورعايتــه الثــاني هللا  عبــد الملــك جاللــة وصــاية وتحديــداي  األقصى

 الوصــاية هذه تكن لم لو  ألنه المبارك المسجد لهذا األساس الحامي هي المبارك، األقصى

 إســرائي  لجبــروت نتيجــة والمســلمين، العــرب أيــد  مــن وضــاع األقصــى المسجد لهّود

 .األرض على وقوتها
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 الشــريف القدسي للحرم ورعايته وحمايته الثاني هللا  عبد الملك جاللة وصاية أن وأضاف

 وهــو  األقصــى، المســجد مقــدمتها وفــي مسيحية أم كانت إسالمية المقدسات حمى من هي

 بهــذه مساس وأ  وأجداده، آبائه عن ورثها المقدسات هذه على والوحيد الشرعي الوصي

ــاية ــو  الوص ــاس ه ــجد مس ــارك األقصــى بالمس ــده المب ــر وتهوي ــه وتغيي ــة معالم  العربي

 .إليه للوصول أذرعها وبكافة نهار لي  إسرائي  تسعى الذ  الهدف هو  وهذا واإلسالمية

 يشــكلون األقصــى المســجد وحــراس األوقــاف دائــرة موظفي أن الاطيب الشي  وأوض 

 االحــتالل ســلطات مــن األقصــى المســجد عــن والــدفاع الــذود فــي المتقــدم الحربــة رأس

 مواصــلة عن تثنيهم لن االحتاللية العنصرية اإلجراءات كافة وأن المتطرفين ومستوطنيه

 .المقدس والواجب الدور هذا

 20/3/2019 بترا

 : عربية اولوية الفلسطينية القضية بع  اعادة في الملك دور باهمية فلسطينية شهادات* 

 الفلسطينية، القضية من الثاني عبدهللا  الملك جاللة مواقف اهمية على الفلسطينيون يجمع

 تعدد ر م المحاف ، بك  البح ، طاوالت وتسيدها ودولية عربية أولوية جعلها واعادة

 .والدولي العربي العالمين وأولويات قضايا

 في عقدت التي العربية القمة خالل وتحديدا أيام قب  عّباس محمود الفلسطيني الرئيس* 

 اإلسالمية المقدسات على الوصاية صاحب هو الثاني عبدهللا  الملك إن قال تونس،

 .القدس بشأن الجانبين بين حثيثة اتصاالت ثمة وإن القدس، في والمسيحية

 على الوصاية صاحب هو  الثاني عبدهللا  الملك أن على الفلسطيني الرئيس شدد كما

 دولة عاصمة الشرقية القدس عن بالدفاع وشريكنا والمسيحية اإلسالمية المقدسات

 شؤون إدارة عن حصريا مسؤولة باعتبارها األردنية األوقاف بدور مشيدا فلسطين،

 التطرف جماعات هجمات لوقف وسويا معا نعم  نحن» مضيفتا األقصى، المسجد

 تعم  الذ  القائم التارياي للوضع والعودة اإلسرائيلية الحكومة من المحمية اإلسرائيلية

 .«االستعمار  مشروعها لصال  تغييره على اإلسرائيلية الحكومة
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 إن هنية، إسماعي  «حماس» اإلسالمية المقاومة لحركة السياسي المكتب رئيس قال*  

 وبااصة الاارجية، الضغوطات كافة» مواجهة في األردن، جانب إلى تقف حركته

 خالل مؤكدا ،«للمنطقة السياسية الجغرافيا تغيير إلى تسعى التي واإلسرائيلية، األمريكية

 لقضية حلول بأ  نقب  لن»  زة، بمدينة األردني للمستشفى أمس مساء أجراها، زيارة

 .«وسيادته األردن حساب على فلسطين

 والالجئين واألردن، فلسطين» يستهدف( القرن صفقة) ماطط إن هنية وقال 

 .«تواجدهم أماكن كافة في الفلسطينيين

 التي التداعيات هذه لك  ال: يقول كي الروح بهذه األردني الملك يقف حينما» وأضاف

 ليظ  الضغوط ك  مواجهة في معه فنحن والقدس، والالجئين القضية تصفية لها يراد

 .«الفلسطينية العربية بالثوابت ومتمسكا وثابتا قويا

 داللة لها وكانت األخيرة، الملك تصريحات تابعنا» األردني للموقف بشهادته هنيه وتابع

 في العربي الدور واستحضر العسكرية البزة يرتد  وهو القدس عن تحد  حينما خاصة

 .«المدينة في والمسيحية االسالمية المقدسات عن الحماية

 3/4/2019 الدستور

 الفلسطيني الوفد وعضو الفلسطينية، التحرير لمنظمة التنفيذية اللجنة سر أمين ثمن* 

 مواقف عريقات، صائب الميت بالبحر المنعقد العالمي االقتصاد  المنتدى في المشارك

 والمسيحية، اإلسالمية ومقدساتها القدس تجاه التارياية الثاني عبدهللا  الملك جاللة

 الفع  ردة إلى:  حدي  في وأشار. إلسرائي  عاصمة القدس تكون ألن القاطع ورفضه

 حي  إلسرائي ، عاصمة القدس باعتبار رومانيا وزراء رئيسة تصريحات عقب األردنية

ي  الروماني الرئيس من الملك جاللة استصدر  وزراء رئيسة تصريحات فيه ينفي بيانا

 ك  فو  لألردن بالنسبة القدس أن يؤكد ما لرومانيا، زيارته جاللته ألغى ثم ومن بالده،

 المقدسات على التارياية الوصاية صاحب هو الملك جاللة أن عريقات وبين. نقا 

 بإدارة األردنية األوقاف وزارة عبر جاللته يقوم حي  القدس، في والمسيحية اإلسالمية
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ي  مستلزماته، ماتلف وتوفير األقصى المسجد شؤون  به يقوم لما وتقدير شكره عن معربا

 . ذلك إزاء األردن

 7/4/2019 الدستور

 الطيبي، احمد الدكتور للتغيير، العربية الحركة ورئيس السابق الكنيست عضو  أشاد* 

 حول أيام قب  تونس في عقدت التي العربية القمة في الثاني عبدهللا  الملك جاللة باطاب

 الملك جاللة بموقف نشيد» الطيبي وقال. الهاشمية والرعاية الفلسطينية المقدسات حماية

 القضية بدعم الراس  والتزامه القمة خطاب في والمقدسات القدس تجاه الثاني عبدهللا

 بسبب لرومانيا زيارته الغاء وكذلك الفلسطيني الشعب جانب الى والوقوف الفلسطينية

 .مشرف موقف انه مؤكدا القدس، تجاه حكومتها رئيسة موقف

 3/4/2019 الدستور

 

 ً  على الصعيد الدولي ::سادسا

 

ــه عــاطف  ــي الريجــاني خــالل لقائ ــي عل ــس الشــورى االيران ــيس مجل * اكــد رئ

تقدير بالده بجهود جاللة الملــك فــي الــدفاع عــن  االردني الطراونة رئيس مجلس النواب 

 القضية الفلسطينية وللوصاية الهاشمية على المقدسات االسالمية والمسيحية في القدس .

 ومعهــا االحــتالل، دولــة تستثمرها اإلسالمية األقطار بين الاالفات أن إلى مشيرا

 .الفلسطينية القضية اولوية تتراجع

 8/4/2019 (بترا)

 

 عــاطف المهنــدس النــواب مجلس رئيس العربي، البرلماني االتحاد رئيس التقى* 

 المشــاركة هــامش علــى الرجاني، علي اإليراني الشورى مجلس رئيس امس، الطراونة،

 .الدوحة القطرية العاصمة في الدولي البرلماني لالتحاد 140 الدورة بأعمال
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 تقــدير الرجــاني أكــد جهته، من. المحتلة السورية الجوالن أراضي على االحتالل

 علــى الهاشــمية وللوصــاية الفلســطينية القضــية عــن الــدفاع فــي الملك جاللة لجهود بالده

ــي والمســيحية اإلســالمية المقدســات ــدس، ف ــى مشــيرا الق ــات أن إل ــين الاالف  األقطــار ب

 ورحــب. الفلســطينية القضــية اولويــة تتراجــع ومعهــا االحتالل، دولة تستثمرها اإلسالمية

 العربــي البرلمــاني االتحــاد رئاســة توليــه عقــب بــه تقــدم الذ  الطراونة بمقترح الرجاني

 .العرا  جوار دول برلمانات لرؤساء بغداد في يعقد الجتماع الداعي

 9/4/2019الدستور 

 

 الثالثيــة القمــة مارجــات علــى وقبــر  واليونان األردن برلمانات رؤساء أكد* 

 االحــد، أمــس والقبرصــي اليونــاني والرئيســين الثــاني عبــدهللا  الملــك جاللــة جمعــت التي

 خــالل وشــددوا. المجــاالت ماتلــف فــي الثالثــة البلــدان بــين التعاون توسيع إلى والداعية

 الوصــي الملــك، جاللــة جهــود دعــم على الميت، البحر منطقة في االثنين اليوم اجتماعهم

 المدينــة، فــي المقدســة األماكن حماية في القدس، في والمسيحية اإلسالمية المقدسات على

 الصــراع والعــدل الشــام  الحــ  دعــم أكــدوا مثلمــا القــائم، القانوني الوضع على والحفاظ

 .الدولتين ح  أساس على اإلسرائيلي الفلسطيني

 

 

 16/4/2019الرا  

 وزراء ورئــيس اناستاسيادس نيكوس القبرصي والرئيس الثاني عبدهللا  الملك اتفق

ــان ــيس اليون ــيبراس، ألكس ــالل تس ــة خ ــة القم ــي الثالثي ــدت الت ــي عق ــينية قصــر ف   الحس

 اإلســالمية المقدســات علــى الوصي الملك  جهود دعم الثالثية القمة وأكدت 14/5/2019

 الوضــع علــى والحفــاظ المدينــة فــي المقدســة األمــاكن حمايــة فــي القــدس، في والمسيحية

 .القدس في القائم والتارياي القانوني

 15/4/2019 السبي 
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 المقدسات على الوصي الملك مواقف ندعم: تركي مسؤول

 نور التركي الازانة وزير نائب «القدس أج  من برلمانيون» مبادرة رئيس أكد

 األردني، الموقف تدعم بالده وان األولى، المسلمين قضية فلسطين أن نباتي، الدين

 الشريف، القدس في المقدسات على الوصي الثاني عبدهللا  الملك جاللة مواقف وتساند

 البرلماني الوفد لقائه خالل ذلك جاء. المجال هذا في الجهود توحيد ضرورة على مشددا

 يرأسه الذ  الوفد ويضم والتنمية، للتعاون آسيو  الفرو  الملتقى في يشارك الذ  االردني

 . الاوالدة وانصاف محفوظ ابو سعود النائبين السعود، يحيى النيابية فلسطين لجنة رئيس

 26/4/2019 الدستور

 

 

 القدس في اإلسرائيلي االحتالل إجراءات ببطالن أممي قرار: األردنية الاارجية

 ســفيان األردنيــة المغتــربين وشــؤون الاارجيــة وزارة باســم الرســمي الناطق قال

( اليونســكو ) والثقافــة والعلــم للتربيــة المتحــدة األمــم لمنظمــة التنفيذ  المجلس إن القضاة،

ـ دورتــه فــي الامــيس، اليوم أقّر،  والمتعلــق باإلجمــاع، بالقــدس المتعلــق القــرار ،206الــ

 نتيجــة وذلــك وهويتهــا، القــدس طابع لتغيير الرامية اإلسرائيلية اإلجراءات جميع ببطالن

 واألمانــة فلســطين دولــة مــع والتعــاون التام بالتنسيق تمت مكثفة أردنية دبلوماسية لجهود

 .المنظمة في المعنية األطراف وبقية واإلسالمية، العربية والمجموعتين العامة،

 جميــع علــى تؤكــد وملحقاتــه القرار" أن اليوم، صحافي بيان في القضاة، وأوض 

 تطالــب أنهــا كمــا وتثبيتهــا، اليونسكو  في القدس ملف في تحقيقها تم التي السابقة المكاسب

 األقصــى المسجد ضد القانونية و ير الجانب أحادية وإجراءاتها انتهاكاتها بوقف إسرائي 

 ".وأسوارها للقدس القديمة البلدة وفي الشريف، القدسي الحرم /المبارك
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 لتغييــر الراميــة اإلســرائيلية اإلجــراءات جميــع بطالن على وملحقاته القرار يؤكد

 البلــدة فــي لليونســكو  دائــم ممثــ  تعيــين فــي اإلســراع وضــرورة وهويتهــا، القــدس طــابع

 الرصــد بعثــة وإرســال المنظمــة، اختصاصــات ضــمن فيهــا يجر  ما ك  لرصد القديمة،

 الســلطات ترتكبهــا التــي االنتهاكــات جميــع لرصــد القــدس إلــى اليونســكو  مــن التفــاعلي

 .اإلسرائيلية

 

" 

 القدس ملف في تحقيقها تم التي السابقة المكاسب جميع على تؤكد وملحقاته القرار

 أحاديــة وإجراءاتهــا انتهاكاتهــا بوقــف" إســرائي " تطالــب أنها كما وتثبيتها، اليونسكو  في

 الجانب

 

" 

ي  وملحقاته القرار ويُشير  مــن لليونسكو  العامة المديرة تلقتها التي الرسائ  إلى أيضا

 واالنتهاكــات القــدس موضــوع باصــو  المنظمــة لــدى والفلســطينية األردنيــة البعثتــين

 .القديمة البلدة في اإلسرائيلي التلفريك ومشروع اإلسرائيلية،

 

 ألقى الاصاونة، بشر السفير اليونسكو  لدى األردن مندوب أن اةالقض سفيان وبّين

 اإلســالمية المقدســة األمــاكن على التارياية الهاشمية الوصاية أهمية" على فيها أكد كلمة

 والــدفاع المقدســة المدينــة علــى الحفــاظ في األردنية الجهود وعلى القدس، في والمسيحية

 فــي العربيــة المجموعــة كلمــة" أن إلــى أشــار كمــا". المتواصــلة االنتهاكــات أمــام عنهــا

 المقدســة األمــاكن ورعايــة حمايــة فــي ودورهــا الهاشــمية الوصاية أهمية ثمنت اليونسكو 

 ".   والمسيحية اإلسالمية
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ــرز ــة أن القضــاة وأب ــام نجحــت المملك ــدة بتســجي  1981 ع ــة البل ــدس القديم  للق

 المهــدد العــالمي التــرا  قائمــة علــى 1982 وعــام العالمي، الترا  قائمة على وأسوارها

 .اإلسرائيلية السلطات وممارسات انتهاكات من لحمايتها وذلك بالاطر،

 

 والثقافــة والعلــوم للتربية المتحدة األمم لمنظمة التابعة العالمي الترا  لجنة وكانت

 بوصــفها القــدس علــى إســرائي  ســيادة يــرفض قــرارا ،2017 تمــوز /يوليو  في تبنت، قد

 والتــي االحــتالل، ســلطات بهــا تقــوم التــي الحفــر بأعمــال ونددت محتلة، فلسطينية مدينة

 .األقصى المسجد منها جانب يستهدف

 

ي  قراراي  12 واعتمد . نفســها للجنــة قــرارات وسبعة لليونسكو  التنفيذ  للمجلس سابقا

 األردن أعدته ،"وأسوارها القدس بلدة" بعنوان العالمي الترا  لجنة عن الصادر والقرار

 .العربية المجموعة وقدمته وفلسطين،

 

ـ اإلسرائيلية السلطات القرار وطالب  الحفريــات أعمــال لجميــع الفــور  الوقف"بــ

 وأكــد ،"المقدســة واألمــاكن القــدس تــرا  ضــد صــارخة تــدخالت بوصفها القانونية  ير

 الــذ " األساس القانون" يسمى ما على بنيت التي القانونية والنصو  االنتهاكات بطالن

 .إلسرائي  كعاصمة القدس لتوحيد اإلسرائيلي الكنيست أقره

 

 عبــادة مكان بوصفه األقصى المسجد تستهدف التي االقتحام بعمليات بشدة ندد كما

 حســب األردنيــة، اإلســالمية األوقــاف حــق مــن األقصــى إدارة أن وأكــد فقــط، للمســلمين

 والقــدس الغربيــة للضــفة اإلســرائيلي االحتالل قب  ما منذ القائم التارياي الوضع تعريف

 .1967 عام
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 /أكتــوبر 18 يــوم( اليونســكو ) والثقافة والعلوم للتربية المتحدة األمم منظمة وتبنت

 وجــود ينفــي قــرارا بــاريس، الفرنســية العاصــمة في اجتماع خالل ،2016 األول تشرين

 .خالصا إسالميا تراثا ويعتبرهما البرا ، وحائط األقصى بـالمسجد لليهود ديني ارتباط

 

 ال وأنــه ،"الاالصــة اإلســالمية المقدســات" مــن األقصــى المســجد القرار واعتبر

 ويــرفض ،"األقصــى المســجد من يتجزأ ال جزء" المغاربة باب تلة وأن به، لليهود عالقة

 .الجانب األحادية اإلسرائيلية اإلجراءات

 

 حتى قائما كان الذ  التارياي الوضع إلى العودة إتاحة"بـ إسرائي  القرار وطالب

ــول /ســبتمبر  الوحيــدة الســلطة األردنيــة اإلســالمية األوقــاف دائــرة كانــت إذ ،2000 أيل

 .المسجد شؤون على المشرفة

 

 المســارعة إلــى ودعا الشريف، الحرم في اإلسرائيلية الممارسات القرار انتقد كما

 الثقافيــة والمؤسســات الثقافيــة التراثيــة والمواقــع والجامعــات المــدارس إعمــار إعــادة في

 فــي المتتاليــة الحروب بسبب تضررت أو  دمرت التي العبادة وأماكن اإلعالمية والمراكز

 . زة قطاع

 12/4/2019العربي الجديد 

 

 

 

 

 بحمد هللا انتهت    

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


