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 قدمت ىذه الرسالة استكمااًل لمتطمبات درجة الماجستير في الدراسات المقدسي ة
 / جامعة القدساراسات العميالد   دةماع /يةلمعاالت سارالدا يدمعمن 
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 جامعة القدس
راسات العميا عمادة الدٌ   

 برنامج الٌدراسات المقدسٌية

 إجازة الر سالة
م 2000م حتى عام 1948حراسة المسجد األقصى المبارك من عام أمن و 

 ثائقي ةدراسة تاريخية و 

رضكاف جماؿ محمد عمركاسـ الطالب : 
 21312024الرقـ الجامعي : 

ناجح داكد أحمد بكيرات  د. : المشرؼ

مف أعضاء لجنة  28/1/2019: بتاريخالمبارؾ في المسجد األقصى نكقشت ىذه الرسالة كأجيزت 
 المناقشة المدرجة أسماؤىـ كتكاقيعيـ :

: التكقيع             : د. ناجح داكد بكيرات رئيس لجنة المناقشة -1
: التكقيع                د. يكسؼ سعيد النتشة ممتحنان داخمٌيان :  -2
: التكقيع               د.ابراىيـ حسف أبكجابر  ممتحنان خارجٌيان : -3

فمسطيف –القدس 
ـ2019 / ىػ1440



اإلىداء

األقصى المبارؾ فتحان قدس كمسجدىا كصانا بال، الذم أـرسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمٌ  إلى
 كرعاية كتعميران كتحريران ...

كارتحمكا إليو ، الذيف عٌمركا المسجد األقصى المبارؾ بلـبلة كالسٌ سائر األنبياء عمييـ الصٌ  إلى
ادؽ لخاتميـ الصٌ في ليمة اإلسراء كالمعراج مكا عيدتو كسمٌ ، كسكنكا جكاره، كجاىدكا لتحريره

 ... األميف
كاء كفتحكا بيت ، الذيف حممكا المٌ ابعيفالتٌ ـ ك صحابة رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمٌ  إلى

 ...كحرسكه المسجد األهقصى المبارؾ  طٌيركاك ، المقدس
 بلحي المخمصيف ...التحرير الصٌ رجاؿ  إلى
رجاؿ التحرير المرتقب بعد حيف ...  إلى
 .حٌراس المسجد األقصى المبارؾ المياميف .. إلى
 قصى المبارؾ المرابطيف ...شباب كفتيات المسجد األ إلى
 ...أ. زينة عمرك  مرابطة، ككالدتي الجماؿ عمرككالدم الحبيب د.ـ.  إلى
 ة كجماؿ كمريـ كسندس ...فاطمة بكيرات كأبنائي جنٌ الغالية زكجتي  إلى
 ... سائر المجاىديف كالمرابطيف كالشيداء كالجرحى كرفقاء األسر إلى

 راسة ىذه الدٌ  أىدم
مف قمب المسجد األقصى المبارؾ

رضكاف جماؿ محمد عمرك 



 أ 

إقرار :
، جامعة القدس لنيؿ درجة الماجستير، كأنيا نتيجة أبحاثي الخاٌصة، بأنيا قٌدمت لأقر أنا معٌد الرسالة

قٌدـ لنيؿ درجة عميا ألم جامعة ، كأف ىذه الدراسة أك أم جزء منيا لـ يثناء ما تـ اإلشارة لو حيثما كردباست
 أك معيد آخر .

التكقيع : .....................
رضكاف جماؿ محمد عمرك

28/1/2019 :خير اتلا



 ب 

شكر وعرفان

مدير دارية ك نائب مدير عاـ أكقاؼ القدس لمشؤكف اإل –الدكتكر ناجح داكد أحمد بكيرات  ستاذاأل إلى
 . عمى جيكده الطيبة في اإلشراؼ كالتكجيو خبلؿ إعداد ىذه الرسالة .سابقان المسجد األقصى المبارؾ 

الدكتور ٌوسف سعٌد النتشة والدكتور إبراهٌم حسن أبو جابراألساتذة الكراـ أعضاء لجنة المناقشة إلى 

 ... كزارة األكقاؼ كالشؤكف كالمقٌدسات اإلسبلمية األردنٌية إلى

...الزمبلء األعزاء في دائرة أكقاؼ القدس كشؤكف المسجد األقصى المبارؾ  إلى

...قسـ الانطبلؽ مسيرة ىذا منذ المسجد األقصى المبارؾ حراس جميع  إلى

... حداث الكاردة في ىذه الرسالة عمى أمؿ أف ترل النكر يكمان األكؿ مف عمؿ عمى تكثيؽ  إلى

قسـ إحياء التراث اإلسبلمي في المسجد األقصى المبارؾ ك  المخطكطات الزمبلء في مركز ترميـ إلى

برنامج ماجستير الدراسات المقدسٌية في جامعة كمية الدراسات العميا ك الطاقـ اإلدارم كاألكاديمي ل إلى
 ...القدس 

سالة إلى النكر ...ج ىذه الرٌ اخر إكؿ مف ساىـ في إلى 

خالص الشكر كالتقديرـ مٌني كل



 ج 

والمختصرات لتعريفاتا

:ىذه الدراسةمتف كىكامش كتكثيؽ المستخدمة في  كالمختصرات صطمحاتفيما يمي قائمة تعريؼ ببعض الم

التعريفالمصطمح /المسم ى
سجبلت " أحكاؿ المسجد  -1

 األقصى المبارؾ " .
 كيرمز ليا باالختصار:

)س.أ(

ا تكزيع الحراس ككظائفيـ اليكمية كأىـ ؽ فييكثٌ ىي سجبلت إدارية أمنية ي : التعريف
ب ، كيتـ كتابتيا بكاسطة مراقلمسجد األقصى لحظة بمحظةالمستجدات كاألحداث في ا

، المختمفة ةساادة كتكجيو كحدات الحرالذم تتـ منو قياألحكاؿ في مكتب أحكاؿ المسجد 
كتحركات  ألمنيةاإلدارية كا حكؿ كؿ المستجدات ةكيتمقى بدكره مف الحراس تحديثات مستمر 

 .في المسجد الحراس 
 اعداد ىذه الدراسة حتى بشكؿ متصؿ  1970أٌار 15تاريخ  مفاستخداميا بدأ  : الفترة
 ـ2015حتى نياية عاـ  ـ1970مف عاـ ، ( سجبلن 201) : العدد
مف مكاقع متفرقة في المسجد خبلؿ عممو عمى ىذه الدراسة جمعيا الباحث  : الحفظ

إلكتركنيان كصٌكرىا ، كفيرسيابيا زمنيان رتٌ ، ثـ ركز ترميـ المخطكطاتفي مكحفظيا قصى األ
 . ( صكرة ديجيتاؿ 45,600في أكثر مف )ـ 2000حتى نياية عاـ  تيامف بداي

غبلؽ   -2 سجبلت " فتح كا 
أبكاب المسجد األقصى 

 المبارؾ " 
كيرمز ليا باالختصار: 

)س.ب(

أحكاؿ المسجد  راقبتعبئتيا مف قبؿ م يتـ، نماذج يكمية  ممفات فيياىي  : التعريف
، كتتضمف تقريران مختصران عف المكاعيد اليكمية الفعمية كرؤساء كحدات الحراسةاألقصى 
أسماء ، ك يا األبكاب، كالحالة التي كانت عمييا فتح كاغبلؽ جميع أبكاب المسجدالتي تـ في

  الحراس الذيف قامكا بالميمة .
  .إلى تاريخ إعداد ىذه الدراسةبشكؿ متصؿ ك ـ 1992عاـ بدأ استخداميا مطمع  : الفترة
 .  ـ2012كانكف أكؿ ـ حتى 1992كانكف ثاني مف ، ( ممفان 25) : العدد
.األقصى ـ إحياء التراث اإلسبلمي بالمسجدفي قس رٌتبيا الباحث كفيرسيا كحفظيا : الحفظ

سجبلت " اثبات دكاـ  -3
 الحرس" 

كيرمز ليا باالختصار: 
)س.د(

إجازات كساعة حضكر مف مبلحظات الدكاـ يكميان ىي سجبلت إدارية يدٌكف فييا  : تعريفال
 ة .األربع الحراسة لكحدات مفكؿ حارس لكانصراؼ 

  . إعداد ىذه الدراسةحتى ك  1984تشريف ثاني 1بدأ استخداميا اعتباران مف  : الفترة
مكزعة  2012كانكف أكؿ  6حتى  1984تشريف ثاني  1، لمفترة مف ( سجبلن 166) : العدد

 ( سجبلن 51): سجبلت اثبات دكاـ الكحدة النيارية األكلى  - اآلتي:ك
 منيا سجميف مفقكديف .

 ( سجبلن 53): سجبلت اثبات دكاـ الكحدة النيارية الثانية  -
 ( سجبلت مفقكدة .10منيا )

 ( سجبلن 31سجبلت اثبات دكاـ الكحدة الميمية األكلى : ) -



 د 

 فقكدة .( سجبلت م3منيا )
 ( سجبلن 31سجبلت اثبات دكاـ الكحدة الميمية الثانية : )-

 ( سجبلت مفقكدة .3منيا )
إحياء جمعيا الباحث مف مكاقع مختمفة في المسجد األقصى كحفظيا في قسـ  : الحفظ

، ثـ فرزىا حسب كحدات الحراسة، ثـ رتبيا زمنيان كفيرسيا .التراث اإلسبلمي في المسجد
ظيفة اليكمية سجبلت " الك  -4

 " كاألسبكعية 
كيرمز ليا باالختصار:

)س.و(

، حيث يتغير أسبكعيان  كأيكمينان  ، يكثؽ فييا مكاف عمؿ كؿ حارسسجبلت إدارية : التعريف
 .مكقع كؿ حارس كميامو بشكؿ شبو يكمي 

حتى إعداد ىذه ك  1970شباط  12 فيبدأ استخداـ سجبلت الكظيفة اليكمية  : الفترة
حتى  1984نيساف  7ما سجبلت الكظيفة األسبكعية فاستخدمت في الفترة مف ، أالدراسة

 فقط ثـ استغني عنيا . 1988حزيراف  25
 ( سجبلن ، مكزعة كما يمي :61) : العدد

  ( سجبلن 51)سجبلت الكظيفة اليكمية :  -
 مفقكدة . سجبلت( 4منيا )

( سجبلت 10): سجبلت الكظيفة األسبكعية  -
.احث كفيرسيا كحفظيا في قسـ إحياء التراث اإلسبلمي بالمسجد األقصىرٌتبيا الب:  الحفظ

تقارير " أمف مجمكعة  -5
 المسجد األقصى المبارؾ"

:  كيرمز ليا باالختصار
(ت.أ)

كاقتحامات التقارير كالمذكرات األمنية التفصيمية عف أحداث مف ىي مجمكعة  : التعريف
، لغاية ؤساء الكحدات كقيادة قسـ الحراسةراس كر . تـ اعدادىا مف قبؿ الحالمسجد األقصى

الرسمي لدائرة معالجة ىذه األحداث كاإلعتداءات كتكثيقيا بعد كقكعيا لمقتضيات العمؿ 
 تفادييا .معمؿ عمى ، أك بيدؼ التحذير مف مخاطر كاحتماالت أمنية لاألكقاؼ اإلسبلمية

  .حتى اعداد ىذه الدراسة ككتابتيا مستمرة ـ 1948منذ تأسيس القسـ عاـ  : الفترة
 .  أمني ريرتق أكثر مف ألؼ : العدد
جمعيا في مركز ترميـ المخطكطات عمؿ الباحث خبلؿ إعداد ىذه الدراسة عمى  : الحفظ

 منيا . غايات ىذه الدراسة كفيرستيا كتصكير ما يمـز، زمنيان ، ثـ مكضكعيان ترتيبيا ك 
 تفرقاتمكثائؽ "مجمكعة  -6

 "قسـ الحراسة
باالختصار : ليا مز كير 
(ق.)و

. سكاء  كالخارجية لقسـ الحراسة الداخميةاإلدارية المراسبلت مف ىي مجمكعة  : التعريف
األخرل األقساـ  مع ك، أالقسـ كدائرة األكقاؼ اإلسبلميةإدارة ، أك بيف قسـالداخؿ ىيكمية 

كل كطمبات مف تعميمات كشكاىذه المراسبلت . بما تحممو في المسجد األقصىالعاممة 
الكثائؽ صٌنفت  قميؿ مفك .  كأدائيـ العاـكقرارات ذات عبلقة بقسـ الحراسة ككحداتو كحراسو 

 ـ .1948ضمف المجمكعة مف قبؿ عاـ 
 حتى اعداد ىذه الدراسة ككتابتيا مستمرة ، ـ1948منذ تأسيس القسـ عاـ  : الفترة
 ية . المراسبلت كالمذكرات اإلدار  كثيقة مف 1500حكالي  : العدد
عمؿ الباحث خبلؿ إعداد ىذه الدراسة عمى فرزىا مكضكعيان ثـ زمنيان كفيرستيا  : الحفظ

 . كتصكير ما يمـز منيا



 ه 
 

إدارة مجمكعة كثائؽ " -7
 " المسجد األقصى

  : باالختصاركيرمز ليا 
 .م()و

ىي مجمكعة مف المراسبلت اإلدارية كالتعميمات كالبيانات الخاٌصة بمديرية  : التعريف
 .المسجد األقصى المبارؾ 

 .  حتى إعداد ىذه الدراسةككتابتيا مستمرة ، ـ1948اـ منذ ع : الفترة
 المراسبلت كالمذكرات اإلدارية .  كثيقة مف 900حكالي  : العدد
عمؿ الباحث خبلؿ إعداد ىذه الدراسة عمى استخراج ما يخص قسـ الحراسة منيا  : الحفظ

 كيره .كترتيبو مكضكعيان ثـ زمنيان كتص
أذكنات كثائؽ "مجمكعة  -8

  "كتصاريح قسـ الحراسة
 كيرمز ليا باالختصار : 

 )و.ص(
 

ىي مجمكعة التصاريح كاألذكنات الممنكحة لؤلفراد كالييئات كالمؤسسات مف قبؿ  : التعريف
دارة المسجد األقصىدائرة األكقاؼ اإلسبلم إدخاؿ زكار أجانب ، كتتضمف المكافقة عمى ية كا 

، عماؿ أخرل في داخؿ المسجد، أك إجراء تصكير كأمكاد كمعدات ، أكات آليةأك مركب
  كترسؿ نسخة منيا لمتابعة كعناية قسـ الحراسة .

معظـ التصاريح  .حتى إعداد ىذه الدراسةككتابتيا مستمرة ، ـ1948منذ عاـ  : الفترة
 مفقكدة . 1984أيمكؿ كاألذكنات قبؿ شير 

 . ( ممؼ22كزعة عمى )تصريح. م 3000حكالي  : العدد
ف مكاقع متعددة في المسجد جمعيا م عمؿ الباحث خبلؿ إعداد ىذه الدراسة عمى : الحفظ

 . ر ما يمـز منيا، كصكٌ األقصى
الممؼ مجمكعة كثائؽ " -9

العاـ لدائرة األكقاؼ 
 "اإلسبلمية

 كيرمز ليا باالختصار :  
 (.قم.ع)

ية الرئيسي لجميع الكتب الرسمية الصادرة كىك أرشيؼ دائرة األكقاؼ اإلسبلم : التعريف
، كتحفظ فيو بتسمسؿ رقمي كزمني جميع ىذه الكتب عف الدائرة ألم جية أك غاية كانت

الصادرة في ممفات مقٌسمة زمنيان كتشٌكؿ الكتب المتعمقة بأمف األقصى كالعبلقة مع الشرطة 
اؿ دراسة كفيـ النشاط كال يمكف بح .راسة حيزان جيدان مف ىذا األرشيؼكشؤكف قسـ الح

 اإلدارم كاألمني لقسـ الحراسة دكف ىذه الكثائؽ
 حتى اعداد ىذه الدراسة كمستمرة ، ـ1983منذ عاـ بدأت أرشفة الممؼ العاـ  : الفترة
( كتاب  106,000صٌكر الباحث إلكتركنيان خبلؿ إعداد ىذه الدراسة أكثر مف )  : العدد

 ـ2014كحتى نياية كتب عاـ  ة أرشفتيايتالممؼ العاـ منذ بدا كثائؽرسمي مف 
، لتراث اإلسبلمي في المسجد األقصىفي قسـ إحياء ا ةمحفكظكثائؽ الممؼ العاـ  : الحفظ
مف الممؼ العاـ كصٌنفيا استخرج الباحث جميع الكتب المتعمقة بقسـ الحراسة  كقد

 . لغايات ىذه الدراسة ، ثـ بدأ بدراستيا كتحميؿ محتكاىا مكضكعيان 
10
- 

مجمكعة كثائؽ كبيانات 
 "الييئة اإلسبلمية العميا"

 كيرمز ليا باالختصار :  
 )ه.إ.ع(

الييئة اإلسبلمية العميا في  عف ىك أرشيؼ مف مئات الكثائؽ كالبيانات الصادرة : التعريف
 .تأسيسيا كحتى إعداد ىذه الٌدراسة ذمنالقدس الشريؼ 

 .القديمة قدس في الىا مقر كظة في حفنشكرة عمكمان، كمم ثائؽ الييئةك   : الحفظ



 و 
 

 : صالممخ  
 

أكقاؼ يعتبر قسـ الحراسة في المسجد األقصى المبارؾ أحد أىـ كأكبر األقساـ الفاعمة التي تتبع لدائرة 
أنيط بيذا القسـ تاريخيان ميٌمة كقد ، ـ كحتى اآلف1948منذ عاـ  القدس كشؤكف المسجد األقصى المبارؾ

منية كميامو اإلدارٌية كاأل تو، كتطٌكرت ىيكميواـ فيتو كحفظ األمف كاليدكء كالنظحراسة المسجد بكؿ مككنا
، إلى حراسة أبكاب المسجد المفتكحة فقطمف عدد قميؿ مف البكابيف المنتشريف ل بدءان  ،طكاؿ العقكد الماضية

حراسة الثابتة نقاط ال عيف عمى عشراتاس المكزٌ ، يضـ عشرات الحرٌ كمتشٌعب المياـمنٌظـ الييكمية  قسـ
 ر حاجة المسجد، كذلؾ تماشيان مع تطكٌ ساعة يكميان طكاؿ العاـ 24تغطي  ، في مناكبات عمؿكالمتحركة

 . األقصى لمزيد مف األمف كالحراسة

 ، تبعان ألحداث كبرل حصمت في التاريخالشرطةجياز كعبلقتو ب ،ياـ قسـ الحراسةكقد تأثرت بنية كم
استمر إلى  الن جذريان ة األردنية لممسجد تحكٌ ، حيث شيدت اإلدار ـ1967 عاـو كاحتبلل ،ؤلقصىلاألمني 

اعتداءات اليٌبات الثكرية الشعبية، ك ، ك اضات الفمسطينية األكلى كالثانيةنتفككذلؾ أحداث اإل ،يكمنا ىذا
عمى يد جنكد اإلحتبلؿ كالمجازر المتتالية التي حصمت في المسجد  ،الجماعات الصييكنية المتطرفة

 .مستكطنيوطتو ك شر ك 

مف الكثائؽ  عمى أرشيؼ قسـ الحراسة، الياـٌ  كضكعيذا المل راسة التاريخية الكصفيةىذه الدٌ  تستند
نتفاضة ـ كحتى اندالع ا1948، منذ تأسيس القسـ في مطمع العيد األردني عاـ  كالسجبلت كالمراسبلت
نبذة تاريخية عف في فصميا األكؿ كىي تقٌدـ  .س مف قبؿدرى كالذم لـ يي  ،ـ2000األقصى الثانية عاـ 

، كتصؼ الييكمية اإلدارية لمقسـ األردني تأسيس قسـ الحراسةعبر القركف الماضية قبؿ  قصىحراسة األ
القسـ لشبكة تنفيذ في فصميا الثاني تصؼ ، ك كمعداتيـ كتدريبيـ ـ كمياميـاس كتكزيعير أعداد الحرٌ كتطكٌ 

يتعرض لبلستيداؼ ، حيكيان  سان مقدٌ  سجدان باعتباره م، كحرمتواألقصى ظ أمف حفلجراءات متراكبة مف اإل
، منذ القائمة بيف حراس المسجد كالشرطةمحاكر العبلقة الٌدراسة تصؼ في فصميا األخير ك  ،المستمر

قة القسـ بشرطة المسجد ، مركران بعبلفي عيد االحتبلؿ البريطاني تأسيس مخفر الشرطة في داخؿ المسجد
ـٌ بشر األردنية أف ؿ لبلحتبلاألكؿ منذ اليكـ حاكؿ ، كالتي تمختمفةطة االحتبلؿ االسرائيمي كأجيزة أمنو ال، ث
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دارتو كعمارتوتدخؿ ت في سبيؿ ، صبلحيات حراس المسجد بشتى السبؿ ، كتحاكؿ تقييدفي أمف المسجد كا 
 بالتدريج. عميو الكاممة سيطرة االسرائيمية فرض الك  إنياء دكر األكقاؼ

داء الحراس كصبلحياتيـ في المسجد األقصى مؤشران ميدانيان عمى حالة الكصاية كاإلدارة لطالما اعتبر أ
تعامؿ قسـ الحراسة مع جميع المراحؿ كاألحداث األمنية  كقد ،لمستمرة عمى المسجد رغـ اإلحتبلؿاألردنية ا

 ـ،1969ى القبمي عاـ الفترة التي تغطييا ىذه الدراسة، كإحراؽ المصم ة التي مٌر بيا المسجد خبلؿاليامٌ 
مثؿ الشييد  ،قسـ شيداء ارتقكا في المسجد دفاعان عنوالقٌدـ ك  كعمميات التسمؿ المسٌمح كاإلقتحاـ كالمجازر،

عشرات الحٌراس لبلعتقاؿ كاألسر كاإلصابة خبلؿ فترة الدراسة كتعٌرض  ،رحمو اهلل "يصالح اليمان"الحارس 
لتقسيـ  المتصاعدةاالحتبلؿ  اس المسجد ميدانيان إجراءاتكاجو حرٌ ككذلؾ دفاعان عف المسجد األقصى، 

لذا  .قبؿ مجمكعات المتطرفيف الصياينة مف ،اقتحامو بشكؿ يكميككثٌقكا راقبكا ك  ،المسجد زمانيان كمكانيان 
يعتبر مصدران أكليان أساسيان ، ىاٌمةحصرٌية  تكثيقات كمراسبلتفإف أرشيؼ قسـ الحراسة بما يحتكيو مف 

راسة ىي محاكلة لتسميط الضكء . كىذه الدٌ في المسجد األقصى ة القائمةكاإلداري ةاألمني جراءاتلفيـ اإل
  .األرشيؼىذا عمى بعض الجكانب اليامة التي حمميا إلينا 

صفية قسـ يراد فييا ت، بيا المسجد األقصى المبارؾ اسة يمرٌ ، تأتي في مرحمة مفصمٌية حسٌ ىذه الدراسة
جانب عظيـ مف جيكد دائرة أكقاؼ القدس ، لتؤرخ لمف قبؿ سمطات االحتبلؿ خيدكره التاريالحراسة ك 

مراجعة كتقييـ تجارب أمبلن في ، كتقٌدـ نتائجيا كتكصياتيا، الحراسة قسـ كشؤكف المسجد األقصى، كجيكد
في ينكب عف األٌمة خٌطان أكالن  ، ليستمركاالمستقبؿفي الحاضر ك  كدعميـ تعزيز حٌراس المسجدالماضي، ك 

 . ىا المحتؿٌ الدفاع عف مسجد
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Abstract  
 

The Security Department of Al-Aqsa Mosque has been one of the most 

important and active departments of the Administration of Islamic Waqf since 

1948. This Department has been historically assigned with the mission of 

guarding the Mosque with all components, maintain security and peace. Its 

structure as well as its administrative and security tasks has been developed 

throughout past decades starting from a few scattered gate guards to only guard 

the opened gates of the Mosque to a multi-function structured department which 

includes numerous scattered guards to numerous fixed and mobile security 

points, working 24 hours on a daily basis throughout the year as Al-Aqsa 

Mosque needs more security.  

The structure and assignments of the Security Department and its relationship 

with the Polices Department have been affected by major incidents in the 

security history of Al-Aqsa like when it was occupied in 1967. The Jordanian 

Administration has been witnessing radical changes as well as First and Second 

Intifada events, popular revolutionary uprisings, attacks by extremist Zionist 

groups and successive massacres that took place in the Mosque by the 

Occupation soldiers, policemen and settlers.  

This is the first historical and descriptive Documentary study of its kind in this 

important area which is basically based on the archive of the Department of 

Security that include documents, records and correspondences since the 

establishment of the Department in the beginning of the Jordanian period in 1948 

to the outbreak of the Second Al-Aqsa Intifada in 2000 which has never been 

studied. The first chapter includes a brief historical introduction on guarding Al-

Aqsa throughout the past centuries before the establishment of the Jordanian 

Security Department, the managerial hierarchy of the Department, increase of 
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security guards, their distribution, assignments, equipment and training. The 

second chapter describes the Department executes a comprehensive network of 

procedures to maintain security of Al-Aqsa as a vivid sacred mosque subject to 

ongoing attacks.  The last chapter describes the relationship between Mosque 

guards and the Police since the establishment of a police station inside the 

Mosque during the British Mandate, its relationship with the Jordanian Mosque 

Police and the Israeli Occupation Police and its different security forces which 

have been trying since the first day of the Occupation to interfere into Mosque 

security, administration and building as well as its attempts to limit the powers of 

Mosque guards with different means in order to put an end to the role of Awqaf 

and maintain full control over the Mosque gradually.  

The performance of the guards and their powers in Al-Aqsa Mosque has been 

considered an actual indicator to the ongoing Jordanian Guardianship and 

Administration despite the Occupation. The Department of Security has 

intervened in all periods and important security incidents during the reporting 

period of this study such as the burn of Al-Qibli Chapel in 1969, armed 

infiltrations, incursions and massacres. Many Department guards have been 

killed as martyrs defending the Mosque like the martyr guard “Saleh Al-

Yamani” may God bless his soul. Many security guards have been arrested, 

captured and injured as they defend Al-Aqsa Mosque during the study period. 

The Mosque guards confronted the escalating procedures of the Occupation to 

divide the Mosque by time and place as well as witnessed and documented it 

incursions by groups of Zionist extremists on a daily basis. Therefore, the 

archive of the Department of Security which includes exclusively important 

documentations and correspondences is considered a primary source to 

understand security and administrative procedures of Al-Aqsa Mosque. This 

study is an attempt to shed the light on some important aspects of this archive.  

This study comes to the surface in a very sensitive period of Al-Aqsa Mosque as 

it is planned to destroy the Department of Security and its historical role, to mark 

a great period of the efforts of the Department of Islamic Awqaf in Jerusalem 

and the Department of Security. This study offers findings and recommendations 

to review and asses past experiences as well as strengthen and support Mosque 

guards in present and future to continue defending its occupied Mosque on 

behalf of the Nation.  
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 :لمدراسة  عام  اإلطار ال

 راسة : ي ة الد  أىم -

 عدة جكانب : راسة أىميتيا مف تستمد ىذه الدٌ 

، كىي تتكيج لجيكد استمرت لسنكات في دراسة كتصنيؼ كثائؽ كسجبلت راسة بكر في مجالياىذه الدٌ  :أوالً 
 قسـ الحراسة في المسجد األقصى المبارؾ .

 المحفكظةؽ كسجبلت قسـ الحراسة كثائالمصادر األساسية مف  إلىفي فصكليا  ىذه الدراسة تستند :ثانياً 
 . دراستيا كتسميط الضكء عميياكالتي لـ يسبؽ ، في المسجد األقصى المبارؾ 

، حيث يتأثر أمف المسجد كيؤثر في قصوى  د األقصى قضية ذات أىميةلطالما اعتبر أمف المسج :ثالثاً 
  .السائدة محميان كاقميميا كدكليان  سياسية كاألمنيةالحالة ال

تتسارع فييا ، حساسة مف تاريخ المسجدمف انجازىا في فترة اضافية الدراسة أىمية  ىذهتكتسب  :رابعاً 
ىي تسمط الضكء ك ، فتيت االدارة األردنية كتحجيـ دكر قسـ الحراسةت اإلجراءات اإلسرائيمية اليادفة إلى

 . راس المسجد، كتسيـ في تكثيؽ الدكر التاريخي لحان خمسيف عاماثنيف ك عمى أداء القسـ طيمة 

 

 الحدود المكانية والزمانية لمدراسة :  -

 000144,ص ىذه الدراسة بقسـ الحراسة في داخؿ أسكار المسجد األقصى المبارؾ كمساحتو البالغة تخت
عامان مف تاريخ  52 ، عبرأبكابوكفي داخؿ المديريات التابعة لؤلكقاؼ اإلسبلمية المحيطة ب ،ان مربع ان متر 

بداية االنتفاضة كحتى ، ـ1948عاـ يانو اإلدارم الحالي في مطمع العيد األردني تأسيس كمنذ  القسـ
 .ـ2000الثانية عاـ الفمسطينية 
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 راسة : مشكمة الد   -

، حصؿ في المسجد لحراسة في المسجد األقصى المبارؾعامان مف عمؿ قسـ ا خمسيفأكثر مف خبلؿ 
 عشراتالمسجد األقصى  عمؿ مئات الحراس في الطكيمة مف كاتسننتج عف ىذه الك  أحداث أمنية كثيرة،

تقارير يكمية  ، تنكعت بيفقسـ الحراسةعمؿ الخاصة باالدارية كاألمنية كآالؼ الكثائؽ  ،السجبلت
كاف يجرم في المسجد مف ما كثؽ جزءا كبيران مكىي ت، ة كمراسبلت داخمية إدارية كأمنيةباألحداث األمني

أداء الحراس كتكزيعيـ كعددىـ  تعالج، ك دارية في عمؿ قسـ الحراسةية كاإل، كتؤرخ لمتحكالت الفنأحداث
كر رغـ أىمية د، ة كافية كمتخصصة مف قبؿ الباحثيفلكنيا لـ تدرس مف قبؿ دراسة أكاديمي كنشاطيـ .

جراءاتو كميامو. كبالتالي بقيت ىالة مف الغمكض تمؼ قسـ الحراسة ك قسـ الحراسة في المسجد األقصى  ا 
ر السنيف ببل نشر أك مشاركة مع أمتيـ ، كمضت كثير مف جيكد الحراس كمعاناتيـ عبكثيريففي أذىاف ال
كلطالما كانت النظرة الى قسـ الحراسة  ف بحث أكاديمي يؤرخ لدكرىـ.اإلنساني. كدك  يـمحيطكمجتمعيـ ك 

كالتجارب مميـ  لع عابرةعمى المبلحظة ال غالبان تعتمد ، ك الناسكثير مف كحراس المسجد عمكمان قاصرة عند 
بشكؿ جمعي  كانجازاتو كظركؼ عممودكف نظرة شمكلية لمقسـ ، يـالفردية الشخصية في التعامؿ مع

 تراكمي .

 جراءاتوتاريخ قسـ الحراسة كبنيتو كنشاطو كاقٌمة المعمكمات المتاحة عف  مشكمةىذه الدراسة تعالج 
الحفاظ عمى أمف كحرمة كقدسية المسجد قسـ الحراسة في جكانب مف عمؿ  سمط الضكء عمى، كتكعبلقاتو

في إدارة القسـ كتبعيتو بمنيج كصفي تاريخي  ، كتبحثالمٌدة التي تغٌطييا ىذه الدراسةاألقصى طيمة 
، كفي عبلقة القسـ بالقكة منية المتٌبعة في المسجد األقصى، كما كراء اإلجراءات األكتعداد حراسو كتكزيعيـ

 ، ككيؼ تذبذبت ىذه العبلقةاز الشرطة األردني ثـ االسرائيمي، كىي جيموالتنفيذية المكجكدة في نطاؽ عم
 .مف عبلقة تكامؿ كتعاكف أحيانان إلى عبلقة تنافر كنزاع صبلحيات في أحياف أخرل

 

 

 


