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اإلىداء

اىل من بوغ امرساةل وأدى الاماهة  ...وهصح الامة ....اىل هيب امرمحة وهور امعاملني ....
امنيب امعريب اميامشي س يدان محمد صىل هللا عوية وسمل
اىل س يدي صاحب اموصاية وامرعاية عىل الاماكن امللدسة الاسالمية واملس يحية جالةل املكل
عبدهللا امثاين بن احلسني حفظو هللا ورعاه عىل ما كام ويلوم بو من هجود عظمية وجبارة نوحفاظ عىل
ىذه امللدسات وعىل ما يبذهل محلاية الكىص و ثثبيت امللدس يني ،فامرعاية الردهية يه امنفس وامرئة
والإهعاش نوملدس يني.
اىل اذلين ثنحين هلام اجلباه بعد هللا عز وجل
اىل معىن احلب واىل معىن احلنان وامتفاين ....اىل بسمة احلياة ورس اموجود اىل من اكن دعاهئام
رس جنايح اىل اغىل ما يف اموجود
(وادلي ووادليت حفظيام هللا)
اىل اذلين شغوتين عهنم امرساةل .....فاكهوا يد امعون يل يف كتابهتا ...مما اكن هل الثر امواحض يف
ثلديم وشق طريلي اىل ما وصوت اميو بسيوةل ويرس
اىل زوجيت مس يكو وابنايئ صبا وامحد ثلدير ًا مصربمه ودمعيم يل يف اجناز ىذا امبحث
اىل لك من سامه بإجناح ىذا امبحث من الاخوة وامزمالء

الشكر والتقدير

بدايةةةةةة أشةةةةةكر هللا سةةةةة ب اهو وثعةةةةةاىل اذلي أعةةةةةاهين خةةةةةال كتةةةةةابيت ميةةةةةذه ادلراسةةةةةة
وىيةةةة يل سةةةة بل امكتابةةةةة فهيةةةةةا والانهتةةةةاء مهنةةةةا ،ومةةةةن بب امعرفةةةةةان بمفضةةةةل فةةةةاإهين اثلةةةةةدم
بمشةةةةكر اجلزيةةةةل اىل أسةةةة تا ي امفاضةةةةل ادلكتةةةةور عةةةةزيم ابةةةةو امسةةةةعود اذلي رشفةةةةين بلبةةةةو
ا إلرشاف عةةةةةىل موضةةةةةو رسةةةةةاميت واذلي أبةةةةةدى اىامتمةةةةة ًا واحضةةةةة ًا مبوضةةةةةوعيا ،فةةةةةاكن انحصةةةةة ًا
موهجةةةة ًا مةةةةن انوحظةةةةات الاوىل يف معةةةةر ىةةةةذه امرسةةةةاةل وحةةةةى الانهتةةةةاء مهنةةةةا ،حيةةةةث اكن هل
الثةةةةر امكبةةةةر يف اإظيةةةةار ىةةةةذه امرسةةةةاةل وإاخراهجةةةةا بمصةةةةورة امةةةةيت وصةةةةوت اإههيةةةةا فةةةةه مةةةةين
جزيل امشكر وعظمي الامتنان.
كام أثلدم بمشكر املوفور معضوي جلنة املناكشة وىام:
 .1ادلكتور برانرد سابيال

 .2ادلكتور محمد ابو عيشو

و كل متفضةةةةةةويام بلبةةةةةةو مناكشةةةةةةة ىةةةةةةذه امرسةةةةةةاةل وتكبةةةةةةد مشةةةةةةلة كةةةةةةراء ام ومراجعهتةةةةةةا
وثصحيحيا وثليمييا ،فويام وافر امشكر وعظمي الامتنان ملا بذله من هجد.
كةةةةةةام ل يفةةةةةةوثين أن أشةةةةةةكر أسةةةةةةاثذيت الفاضةةةةةةل يف معيةةةةةةد ادلراسةةةةةةات امللدسةةةةةة ية-
جامعةةةةةة املةةةةةدس اذليةةةةةن كةةةةةدموا ف حسةةةةة نوا وأعطةةةةةوا مةةةةةن خالصةةةةةة عوميةةةةةم وفكةةةةةرمه وأدوا
الماهة امعومية بصدق وإاخالص.
كةةةةةام أثلةةةةةدم بمشةةةةةكر اىل لك مةةةةةن سةةةةةاعد أو سةةةةةامه يف ثةةةةةوجهي ي امتوجيةةةةةو امصةةةةةحيح
ورعةةةةةةاييت امرعايةةةةةةة الخويةةةةةةة امصةةةةةةادكة ،واىل لك مةةةةةةن بدر يف ثلةةةةةةدم املعوومةةةةةةات ،املراجةةةةةة
امعومية يف سبيل اإجناز ىذه امرساةل.
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الممخص:
مكضكع المقدسات اإلسالمية كالمسيحية في القدس ،ىك قضية القدس كمدينة تاريخية كذات
تراث إنساني التقت معيا الرساالت السماكية كتمثمت بحضكرىا عمى األرض في مساجد ككنائس
كمتعبديف مسمميف كمسيحييف كحجاج مف كافة بقاع األرض ،األمر الجمؿ الذم يستدعي دراسة كفيـ
أىمية ىذه األماكف ليس فقط لممؤمنيف المتعبديف كالحجاج المصميف ،كانما لتراث ىذه المدينة كتاريخيا
كمف تعاقب عمى حكميا كادارتيا ،كبالتالي مف تحمؿ أمانة كمسؤكلية حماية كرعاية المقدسات
اإلسالمية كالمسيحية في القدس.
قد يككف صحيحان أف ىناؾ مجمدات مف البحكث كالدراسات حكؿ تاريخ كتراث القدس كمكانتيا
في التراث اإلنساني ،كقد يككف صحيحا أف ىناؾ مف يبحث عف قرب أك بعد مسألة حماية كرعاية ىذه
األماكف؛ كلكف أىمية ىذا البحث تكمف في مسؤكلية الباحث ليقدـ ضمف ىذا السجؿ الحافؿ في قضية
القدس ممفا خاصا بمكضكعية كأكاديمية متجردة حكؿ الدكر الياشمي األردني في فترة تاريخية
عصيبة ،كانت كال تزاؿ فييا القدس تحت األسر كالحصار كاإلغالؽ ،كأيضان التحدم في تشكيو
كتزييؼ حقيقة ىذه األماكف المقدسة كأسرلتيا إف لـ يكف تيكيدىا؛ كبالتالي فإف ىذه الدراسة سكؼ تقدـ
تكثيقا عمميا يبيف فيو الباحث المحطات التاريخية التي كقؼ عندىا الدكر الياشمي األردني في تثبيت
مسؤكلية ،كأمانة رعايتو منذ اليكـ األكؿ لالحتالؿ اإلسرائيمي لممدينة في  5حزيراف .1967
كسيبيف ىذا البحث التسمسؿ التاريخي لمحطات تاريخية ؛ كاف فييا كال يزاؿ الدكر األردني في
اشتباؾ التصدم كالمكاجية اليكمية مع سياسات كممارسات كآليات التيكيد كاإلحالؿ لالحتالؿ
اإلسرائيمي لممحافظة عمى " الكضع الراىف " ( ،)historicalstatusquoالذم حافظ عميو مكاطنك
المدينة رجاالن كنساء كأطفاالن كالتصقكا بمقدساتيـ ،التي أصبحت رم انز ليكيتيـ ،كعنكانان لمكاطنتيـ،
كتكاصالن مع العنكاف الياشمي الذم حافظ عمى ىذه األمانة حتى اليكـ.
ح

كبالتالي فالباحث سكؼ يعرض دراستو لتغطية ىذه الفترات الزمنية كقضايا العالقة األردنية
الفمسطينية كالدكر االردني مف خالؿ مشاريع االعمار كالترميـ كالمؤسسات االردنية العاممة في القدس
كفقان لخطة الدراسة.
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The Jordanian role in protecting the Islamic and Christian religious sites
in Jerusalem 5102-0691
Prepared by: Said Ghazi Said Shatnawi
Supervised by: Dr.Azmi Abu Soud

Abstract
The subject of Islamic and Christian holy sites in Jerusalem is the
issue of Jerusalem as a historic city with a human heritage. The
heavenly messages met with its presence on the ground in mosques,
churches, worshipers, Muslims, Christians and pilgrims from all parts
of the earth. It is important to study and understand the importance of
these places not only to worshipers and the pilgrims, but also to the
heritage and history of this city and its succession to its governance
and hence the responsibility and protection of Islamic and Christian
sanctuaries in Jerusalem.
Maybe it’s true that there are volumes of research and studies on the
history and heritage of Jerusalem and its place in the human heritage,
but the importance of this research lies in the responsibility of the
researcher to present the records about the Jordanian Hashemite role
in a difficult historical period, in which Jerusalem was and still under
siege, and closure. As well as the challenge to distort and falsify the
reality and Judaization and appropriation of holy places; and therefore
this study will provide scientific documentation showing the historical
stations that the Jordanian Hashemite role stands in establishing the
responsibility of his care since the first day of the Israeli occupation
on 5 June 1967.
This research will show the historical stations; the Jordanian role in
the daily confrontation with the policies, and the ways of Judaization
that the Israel occupation practiced in order to preserve the "historical
د

status quo" as a symbol of our identity, the address of our citizenship,
which the Jordanian Hashemite has maintained his responsibilities
until today.
Therefore, the researcher w*ill present his study to cover these
periods of time and the issues of the Jordanian-Palestinian relationship
and the Jordanian role through the reconstruction projects and the
Jordanian institutions in Jerusalem according to the study plan.

ذ

الفصل األول:
______________________________________________________
اإلطار العام لمدراسة:
 1.1المقدمة
تحتؿ مدينة القدس مكانةن متميزة في نفكس العرب كالمسمميف ،فيي المدينة التي تشد إلييا
الرحاؿ مف كؿ أنحاء المعمكرة؛ ففييا المسجد األقصى المبارؾ أكلى القبمتيف كثاني المسجديف كثالث
الحرميف ،كقد كرميا اهلل تعالى بإسراء نبيو محمد صمى اهلل عميو كسمـ مف مكة المكرمة كجعميا
ان
س ْب َح َ
معراجو إلى السمكات العال(.الكسكاني )2016،كما خصيا اهلل تعالى بالبركة بقكلو تعالى " ُ
ِ
ِ
ِ
الَِّذي أَسرى ِبع ْب ِد ِه لَ ْي ًال ِم َن ا ْلمس ِج ِد ا ْلحرِام إِلَى ا ْلم ِ
آي ِات َنا ۚ
ْصى الَّذي َب َارْك َنا َح ْولَ ُو ل ُن ِرَي ُو م ْن َ
َ ْ
َ ْ
س ِجد ْاألَق َ
َْ َ
ََ
ِ
إِ َّن ُو ُىو َّ ِ
ير"(اإلسراء ،اآلية .)1كالقدس مدينة مقدسة عند المسيحييف ،كتعتبر عاصمة
َ
السميعُ ا ْل َبص ُ
لمعقيدة المسيحية كفييا كنيسة القيامة كالعديد مف المعالـ كاألماكف المسيحية المقدسة (.المحاميد،
)2010
كتعتبر مدينة القدس جكىرة األرض كرمز البركة كمنارة اليدل باعتبارىا أكلى القبمتيف كثالث
الحرميف الشريفيف بعد مكة كالمدينة ،كتكصؼ بأنيا مدينة األنبياء كزىرة المدائف ،كتقع في جغرافية
1

فمسطيف في المركز كالكسط )Ayyad ،1999(.كيذكرىا المؤرخكف بأنيا اكؿ مكاف قدسي آمف سكانو
بكحدانية الخالؽ  ،كحممت العديد مف االسماء كاف اكليا ينسب إلى بانييا كىك إيميا بف آارـ بف ساـ بف
نكح عميو السالـ ،كمف أالسماء االخرل لمقدس ،اكرسالـ ،يبكس ،مدينة داكد ،اكرشميـ ،ايميا كابتكلينا،
صييكف ،بيت المقدس أك القدكس (.حسيف)2006 ،
كتفيد المصادر التاريخية أ ٌف "ممكي صادؽ" أشير ممكؾ اليبكسييف ،كىـ مف القبائؿ الكنعانية،
كاف أكؿ مف بنى مدينة القدس ،كذلؾ سنة ( 3000ؽ.ـ) ،حيف نزحت عف الجزيرة العربية مع
مجمكعات مف القبائؿ الكنعانية  ،كسميت المدينة "يبكس" كقد عرؼ "مميؾ صادؽ" بالتقكل كحب
السالـ حتى أيطمؽ عميو "ممؾ السالـ"(.العارؼ)1958 ،
كقد جاء اسـ مدينة سالـ أك شالـ أك "أكر شالـ" بمعنى دع شالـ يؤسس ،أك مدينة سالـ
كبالتالي فاف أكرشميـ كاف احد االسماء لممدينة ،كايضا "صييكف" نسبة لجبؿ في المدينة المقدسة ،كقد
عرفت ايضا المدينة باسـ "القدس"  ،كسميت كذلؾ "بيت المقدس" الذم ىك بيت اهلل(.األرشيؼ الكطني
الفمسطيني)2016 ،
إف أىمية القدس كتاريخيا الحضارم ،كتراثيا الثقافي كالمعمارم ،كخصكصيتيا لدل الكثيريف؛
جاءت نتيجة العتبارات دينية كجغرافية كسياسية ،كقد شيدت المدينة صراعات الحتالليا كالسيطرة
عمى إرثيا كتراثيا كمقدساتيا كما زالت قائمة حتى يكمنا ىذا(.راشد)1986 ،
كفي الخامس مف حزيراف عاـ  ،1967كقع شطرىا الشرقي مع الضفو الغربية تحت االحتالؿ
ضـ كاسرلة كتيكيد المدينة كتغيير
العسكرم االس ارئيمي ،كعممت حككمات االحتالؿ المتعاقبة عمى ٌ
الطابع التاريخي العربي كالتراث االنساني لممدينة كخمؽ حقائؽ جيكسياسية جديدة ،مف اجؿ جعميا
مدينة ييكدية كالسيطرة عمى اىميا بالتحكـ في التطكر كالنمك السكاني اك العمراني اك الحضارم،
كساىمت في تحقيؽ ىذه السياسة مختمؼ المجمكعات االستيطانية كاألحزاب كالحككمات المتعاقبة
2

حيث عممت عمى مصادرة األراضي الفمسطينية كبناء المستكطنات كاقصاء أىميا األصمييف؛ في حيف
دعمت اقتحامات المجمكعات االستيطانية الدينية لالحياء العربية كالمكاقع األثرية داخؿ كحكؿ البمدة
القديمة(.جاد)1999،
كمنذ القدـ استأثرت مدينة القدس باىتماـ البشرية ،كتمتعت بخصكصية "دينية" كبقدسية لدل،
المسيحييف كالمسمميف لككنيا ميد ىذه الديانات(.العرقاف)2002 ،
كقد ارتبطت مدينة القدس بالمسجد األقصى المبارؾ ،فقد ركل المحدثكف عف أبي ذر الغفارم
رضي اهلل عنو أنو قاؿ" :قمت يا رسكؿ اهلل أم مسجد كضع في األرض أكالن .قاؿ المسجد الحراـ ،قاؿ:
فقمت :يا رسكؿ اهلل ثـ أم؟ قاؿ المسجد األقصى ،قمت :كـ كاف بينيما؟ قاؿ :أربعكف سنة ،ثـ حيثما
أدركتؾ الصالة فصؿ فيك لؾ مسجد(.سنف ابف ماجو)2010 ،

كقد تكلى الياشميكف .بدءان بالشريؼ(الممؾ) الحسيف بف عمي أمانة المسؤكلية في حماية القدس
كالمقدسات اإلسالمية كالمسيحية .كالمحافظة عمى نظاـ "الستاتسكك" الكضع القائـ منذ العيد العثماني
حتى سقكط القدس بشطرييا عاـ  1967تحت االحتالؿ العسكرم االسرائيمي (.العارؼ)1986 ،
اف لبيت المقدس كالمسجد األقصى المبارؾ مكانة مركزية في عقيدة المسمـ كالمسيحي كقد
حرص الياشميكف عمى مر السنيف عمى حماية كرعاية المقدسات االسالمية كالمسيحية منذ الثكرة
العربية الكبرل التي تجسدت بداية بعالقة مباشرة مع اىؿ المدينة كتمبية نداءت النخب الكطنية كالدينية
لو بتكلي أمانة رعاية كحماية كصيانة المسجد االقصى المبارؾ منذ العشرينيات مف القرف الماضي
كانتياء بكصية الشريؼ الحسيف بف عمي بأف يدفف بجكار المسجد األقصى المبارؾ ،فدفف في ثراىا.
ككذلؾ تبعو في ىذا السبيؿ جاللة الممؾ المؤسس الشييد عبد اهلل بف الحسيف ،رحمو اهلل ،الذم
يعبر عف عمؽ
استشيد عمى ثرل المسجد األقصى كىك قادـ لمصالة فيو عاـ 1951ـ؛ األمر الذم ٌ
ىذه العالقة بيف الياشمييف كالقدس كالمسجد األقصى المبارؾ كالمقدسات اإلسالمية األخرل فييا،
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يستمدكف ىذا الحرص عمى القدس كالمسجد األقصى مف خالؿ دكرىـ الريادم
كالسر في ذلؾ أنيـ
ٌ
ً
فيو .كمف اإلرث الديني كالتاريخي الذم يجسد تمؾ القدسية لممسجد األقصى المبارؾ استكماالن لما يبدئى
في عيد النبي محمد صمى اهلل عميو كسمـ ،الذم ينتسبكف إليو حتى يكمنا ىذا؛ إذ يحظكف بدكر
الحماية كالرعاية ألكلى القبمتيف كثاني المسجديف كثالث الحرميف الشريفيف كليـ شرؼ إعماره كرعايتو
كصيانتو كحمايتو( .الزبف)1993 ،
كمف المظاىر العممية الىمية البعد الديني لقضية القدس في السياسة لمدكلة األردنية ،اىتماـ
الياشمييف بالحفاظ عمى المقدسات اإلسالمية كالمسيحية  ،كاعادة بناء كصيانة المتيدـ كالمتضرر منيا
مف خالؿ سمسمة مف االعمارات عرفت في األدب السياسي الديني بػ" :االعمارات الياشمية لممسجد
األقصى كاألماكف المقدسة األخرل في القدس (.كنعاف)2016 ،
إبتدأت ىذه المسؤكلية كاألمانو منذ عيد الشريؼ (الممؾ) الحسيف بف عمي سنة  ،1924ثـ مع
الممؾ المؤسس عبداهلل بف الحسيف إلى الممؾ الراحؿ المغفكر لو الحسيف بف طالؿ ،فكاف االعمار
الياشمي الثاني عاـ  ،1954حيث أمر جاللتو بتشكيؿ لجنة اعمار المسجد االقصى المبارؾ كقبة
الصخرة المشرفة بمكجب قانكف رقـ  32لسنة  1954لتأخذ الرعاية صفة الثبات كاالستمرار ،فكاف
حريؽ المسجد األقصى المبارؾ عمى يد االحتالؿ االسرائيمي عاـ  1969سببا لالعمار الياشمي
الثالث تحت قيادة المغفكر لو الممؾ حسيف بف طالؿ (نجـ  .)1994كصكالن إلى جاللة الممؾ عبد اهلل
الثاني بف الحسيف الذم أسس صندكؽ اإلعمار الياشمي بمكجب قانكف صدر عاـ  2007بعد تعديؿ
قانكف إعمار المسجد األقصى رقـ  32لسنة 1954؛ فالدكر األردني الياشمي في الحفاظ عمى
مر بمراحؿ طكيمة زادت عمى تسعة
المسجد األقصى المبارؾ كحماية مقدساتو كاعمارىا كصيانتيا ،قد ٌ
عقكد ،كىك مستمر رغـ الظركؼ السياسية الصعبة كالمعقدة( .كنعاف)2009 ،
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كساىـ الدكر األردني في دعـ اىؿ المدينة كصمكد مؤسساتيا خاصةن بعد حرب  ،1967ففي
الممؼ االكؿ كانت قضايا كمؤسسات التعميـ .إذ حافظت عمى تدريس المنيج التعميمي األردني تحت
مظمة األكقاؼ االسالمية كالحيمكلة دكف اقحاـ المناىج اإلسرائيمية دفاعا عف عركبة المدينة كاىميا،
كاغالؽ الباب اماـ االسرلة كالتيكيد .ككاصؿ األردف ىدعـ العمـ كالمعمميف كصرؼ ركاتب لجميع
العامميف مع الحككمة االردنية حتى فؾ االرتباط في

 31تمكز عاـ  ،1988مما كاف لو االثر في

اء عمى صعيد
نشر الكعي بأىمية القدس كالمقدسات كالحفاظ عمى عركبة كىكية المدينة كاىميا؛ سك ن
الدعـ المستمر لمدارس االكقاؼ االسالمية التابعة لك ازرة االكقاؼ االردنية ،أك بناء مدارس جديدة كدعـ
برامج التعميـ مف خالؿ مشركع مدرستي باشراؼ كرعاية كدعـ جاللة الممكة رانيا العبداهلل حفظيا اهلل.
(التعميـ في القدس)2016 ،
كتعتبر الرعاية الياشمية لمقدس جزء مف الثكابت االردنية في الدفاع كحماية المقدسات كمنذ
قديـ الزمف تكلى الياشميكف حمؿ االمانو في رعاية كحماية المقدسات االسالمية كالمسيحية كاخذت جؿ
اىتماميـ كرعايتيـ كاعتبرت ىميـ االكؿ فيـ اقرب الناس لمقدس كالمقدسات كىـ الكصاه الحقيقيكف
عمييا مف حيث الرعاية كالصيانة كاالعمار كاالداىمة ،فيـ ليا حافظكف كليذه األمانة راعكف فاخذكا
عمى انفسيـ الرعاية كاالعمار المتكاصؿ ليذه المقدسات(.كنعاف)2004 ،
كلقد سار جاللة الممؾ عبد اهلل الثاني ابف الحسيف عمى خطى كالده كأجداده فقاؿ في احد
خطاباتو( اف القدس يجب اف تبقى رم از لمسالـ كاالمؿ لممنطقة بكامميا.كال يجب اف تصبح عاصمة
حصرية لشعب عمى حساب اخر.اف اقامة دكلة فمسطينية في الضفة الغربيو كقطاع غزة ليس فقط ام ار
ضركريا بؿ ام ار ال مفر منو)( .عبادم)2013 ،
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كمنذ استالمو مقاليد الحكـ أعمف في أكثر مف مناسبة خصكصية القدس بالنسبة لألمة العربية
كاإلسالمية عامة كلمياشميكف خاصة كأنيا خط أحمر كأف األردف سيقؼ في كجو كؿ محاكالت التيكيد
التي يتعرض ليا المسجد األقصى الشريؼ.
كمازالت المؤسسات األردنية الياشمية تىعمؿ في القدس المحتمة  ،كبدعـ مف الحككمة االردنية،
كدائرة األكقاؼ اإلسالمية  ،كلجنة االعمار برئاسة كزير األكقاؼ األردني ،كالمحاكـ الشرعية كذلؾ
التي تتبع بًشكؿ مباشر دائرة قاضي القضاة في عماف ،كالمجنة الممكية لشؤكف القدس ،كالصندكؽ
الياشمي العمار المسجد األقصى ،كبرنامج مدرستي ،ككرسي اإلماـ الغزالي لدراسة فكر اإلماـ
الغزالي(.نجـ)2016 ،
اف القدس كمقدساتيا المسيحية كاالسالمية تكمف في كجداف الياشمييف كجميع المكاقؼ
اء مف القيادة اك الشعب االردني تجاه صمكد المقدسييف
السياسية أكدت ىذا المكقؼ المشرؼ سك ن
اء بدعـ سياسي كاضح لمكضع القائـ كاحقية كجكد الدكر االردني
كالحفاظ عمى االماكف المقدسو سك ن
بالحفاظ عمى االماكف المقدسة ،اك بالدعـ المكجستي مف خالؿ المؤسسات القائمة اك المشاريع
المدعكمة بشكؿ مباشر مف الديكاف الممكي .فالقدس بكؿ ما فييا مف مقدسات تعيش في الكجداف
األردني الياشمي كالمكقؼ ال يتغير مف ممؾ إلى آخر ،كال مف زمف الى آخر ،كىذا ىك مكقؼ الشعب
األردني الذم يقؼ مع قيادتو في نفس الخندؽ ،كمكقفو كاحد ال يتغير بأف القدس الشريؼ خط أحمر
ال يمكف تجاكزه كال يسمح بالمساس بالكضع القائـ كضركرة احتراـ ىذا الكضع كما كاف قبؿ عاـ
(.1967سميب)2016 ،
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 1.2مشكمة الدراسة
أكلت القيادة السياسية االردنية الياشمية القدس كمقدساتيا جؿ عنايتيا كاىتماميا ايمانا بالعيد
كالكاجب ،دعما لالىؿ كعركبة المدينة ثـ لمتصدم لممزاعـ االسرائيمية فييا ،إذ مثمت تمؾ المزاعـ تيديدان
مباش انر لممدينة العربية كتراثيا الحضارم كمقدساتيا اإلسالمية كالمسيحية .كيتجمٌى في كثير مف
الدراسات كالبحكث كالمقاالت كالمجالت التي تغطي أحد أك بعض جكانب الدكر الياشمي البارز كالميـ
في حماية كرعاية المقدسات اإلسالمية – المسيحية ،كبالرغـ مف أىمية كمكانة القدس كالمقدسات
اإلسالمية كالمسيحية في نفكس الياشمييف كفي السياسة األردنية فإ ٌف المعرفة لدل العامة كأىؿ المدينة
خاصة محدكدةي كمقتصرةي عمى محطات إعالمية.
كمف ىنا جاءت ىذه الدراسة لتبياف كتكثيؽ حقبة تاريخية لمدكر األردني في حماية كرعاية
المقدسات اإلسالمية  -المسيحية في القدس كذلؾ في الفترة بيف 2015.-1967

 1.3أسئمة الدراسة
تسعى ىذه الدراسة لإلجابة عف التساؤالت التالية:
 .1معرفة أىالي مدينة القدس عف االحداث كالصراعات التي خاضيا االردف كقيادتو مف اجؿ حماية
كرعاية المقدسات اإلسالمية  -المسيحية في مدينة القدس؟
 .2ما أىـ القضايا التي تجمع العالقة األردنية الفمسطينية؟
 .3ما دكر االردف في حماية كاعمار المقدسات االسالمية كالمسيحية في الفترة بيف 2015-1967؟
 .4ما أبرز الق اررات الدكلية التي ساىمت المممكة األردنية الياشمية في استصدارىا لدعـ الحقكؽ
العربية في القدس كمقدساتيا ؟
 .5ما أىـ إنجازات الممؾ عبداهلل الثاني بف الحسيف في رعاية كاعمار المقدسات االسالمية كالمسيحية
في القدس؟
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 1.4أىمية الدراسة:
تستمد ىذه الدراسة أىميتيا مف مكانة القدس لممممكة األردنية الياشمية ،كأىمية الدكر األردني
كالسياسة الياشمية في الحفاظ عمى المقدسات الدينية اإلسالمية كالمسيحية فييا لحمايتيا.
كمف ناحية اكاديمية تضيؼ ىذه الدراسة الى المكتبة العربية كالمرجعيات السياسية كالدينية
بعدا جديدا كمضمكنا فكريا كتحميال جديدا الىمية الدكر االردني في حماية كرعاية المقدسات االسالمية
كالمسيحية مف مصدر محمي ككطني كيفيد اصحاب الفكر كاالبحاث اف لـ يكف اصحاب القرار كالفعؿ
حيث اف ىناؾ ندرة في االدبيات التي اسيمت باظيار كتكضيح ىذا الدكر .كما انو يضيؼ ممفا مقارنا
يتصدل لما صدر كيصدر مف تزييؼ اك تحريؼ اك تشكيو لمضمكف الدكر االردني مف حيث
مصداقيتو كاثاره االيجابية كالتي احتاجتيا المدينة كاىميا بعيدا عف الشعارات كالخطابات االعالمية
كايضا اختالؼ كتناقض المدارس كاالحزاب السياسية كمصالحيا كخطاباتيا.
 قراءة كتكثيؽ العالقة كذلؾ الدكر كاىميتو التاريخية كالدينية كالسياسية.
 استقراء رؤية لتطكير مستقبؿ العالقة كتثبيتيا كمستقبؿ العالقات بيف االشقاء حكؿ الدكر الريادم
في حماية القدس كالمقدسات.
 المحافظة عمى االرث القانكني الدكلي في حماية كرعاية المقدسات االسالمية-المسيحية في
القدس.

 1.5أىداف الدراسة
تيدؼ الدراسة إلى:
 تعريؼ اىؿ المدينة المقدسة بالدكر األردني كالقيادة الياشمية في حماية كرعاية المقدساتاإلسالمية  -المسيحية في القدس.
 القضايا التي تجمع العالقة األردنية الفمسطينية.8

 دكر األردف في حماية المقدسات اإلسالمية – المسيحية في المحطات الزمنية بيف ىعاـ – 1967.2015
-

رعاية األردف ككصايتو عمى المقدسات اإلسالمية – المسيحية مف خالؿ مشاريع األعمار
االردني الياشمي.

 -الق اررات الدكلية التي ساىمت المممكة األردنية الياشمية في استصدارىا لصالح القدس كمقدساتيا.

 1.6منيج الدراسة
تـ استخداـ المنيج الكصفي التاريخي لفيـ تسمسؿ الدراسة ،ألف ذلؾ المنيج يعكد لمماضي
لتدكيف االحداث كلجمع األدلة كتقكيميا ،كمف ثـ تمحيصيا كأخي انر تكثيقيا؛ ليتـ عرض الحقائؽ أكالن
و
حينئذ إلى استنتاج مجمكعة مف النتائج
عرضان صحيحان في مدلكالتيا كفي تأليفيا ،كحتى يتـ التكصؿ
ذات البراىيف العممية الكاضحة.

 1.7حدود الدراسة
 الحدكد المكانية :مدينة القدس كالمقدسات ( اإلسالمية – المسيحية).
 الحدكد الزمانية :تغطي الدراسة فترة ما بعد االحتالؿ اإلسرائيمي لممدينة عاـ  1967إلى عاـ
.2015

 1.8صعوبات الدراسة
 .1نقص المادة النظرية كالمراجع كالمصادر لتغطية اإلطار النظرم لمدراسة.
 .2تداخؿ األحداث كالعالقات فيما بيف أطراؼ المعادلة في القدس :الفمسطينية األردنية كاالحتالؿ
اإلسرائيمي ،كبيف كاقع كأىمية االماكف اإلسالمية كالمسيحية في القدس كحمايتيا كرعايتيا كبيف
االعتداءات عمييا كلتشكيو تاريخيا كتزييؼ اماكنيا كاقصاء أىميا عنيا.
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 .3صعكبة تخصص البحث في مدينة القدس كحدىا ،بسبب اف الدكر االردني الياشمي كاف يرعى
الديار المقدسة (فمسطيف) بكامميا دكف استثناء.
 .4صعكبة الكصكؿ لممصادر كالمراجع التي اظيرت الدكر االردني بحماية المقدسات في المدينة،
مما صعب عمى الباحث الكصكؿ الى المعمكمات كالمصادر التي تخدـ البحث كتثريو.
 .5تعدد الرؤل حكؿ الدكر األردني في حماية المقدسات في القدس.

 1.9نظرية الدراسة
ما ىي العالقة بيف الديني كالدنيكم في قضايا األماكف المقدسة ،كبياف نصكص كمراجع العقيدة كفيـ
الممارسة كماىي اكجو التحديات ليما ،كما ىي أطراؼ معادلة الديني كالدنيكم في قضايا األماكف
المقدسة اإلسالمية كالمسيحية كاالدعاءات بيف ماىك تاريخ كما ىك اسطكرة كما ىك ديف .
* النظرية التي تناقش البعد الديني العقائدي
نظرية سيد قطب في المقدس كالمدنس ،تفسير كشرح ما ىك مقدس كما ىك مدنس كالفرؽ بيف
المكاف المقدس (المسجد األقصى) كالمكاف العادم (كجعمت لي االرض مسجدا) .كاذا ما ربطناىا
بنظرية لكستؾ في مسالة األصكلية المسيحية عمى ىذا الجبؿ(بطارسة .)2001،ففي العقيدة المسيحية
كاف حكار السيد المسيح مع السامرية في مسالة السجكد هلل ،ىؿ ىي في مكاف مقدس ،األرض ،الجبؿ
كالمدينة ،أـ باإليماف العقائدم باف اهلل ركح ،كيسجد لو بالتكاصؿ اإلنساني مع السماء ،فانا اتصؿ
بخالقي عبر إيماني الركحي كليس حراكي الجسدم عمى األرض؛ فالسجكد عمى األرض تعبد هلل،
كيمكف أف يككف في أم مكاف ،لكف أىميتو انو في مكاف مقدس (األقصى) كأيضان في المدينة كالجبؿ
ان الَِّذي أَسرى ِبع ْب ِد ِه لَ ْي ًال ِم َن ا ْلم ِ
ِ
ألنيا أر و
س ِج ِد
س ْب َح َ
س ِجد ا ْل َح َرام إِلَى ا ْل َم ْ
َ ْ
َْ َ
اض مقدسة .فقكلو تعالى ُ " :
ِ
ْاألَقْصى الَِّذي بارْك َنا حولَ ُو لِ ُن ِري ُو ِم ْن آي ِات َنا إِ َّن ُو ُىو َّ ِ
ير " (سكرة اإلسراء:اآلية  .)1كقكؿ
َ
َ
َْ
َ
َ
السميعُ ا ْل َبص ُ
ََ
الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ ال تشد الرحاؿ إال الى ثالثة مساجد كذكر المسجد األقصى ،لخير دليؿ
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عمى أنيا تتمتع بقدسية سجميا الرسكؿ بحديثو النبكم كارتباط المؤمف بيا ألنو يتمسؾ بيذه العقيدة
مصداقا لقكلو تعالى ":آمن الرسول بما أنزل إليو من ربو والمؤمنون كل آمن باهلل ومالئكتو وكتبو
المصير" )سكرة البقرة:اآلية
ورسمو ال نفرق بين أحد من رسمو وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا واليك
َ
(. )285حمامي.)1999 ،

 1.10الدراسات السابقة
سيتـ عرض الدراسات السابقة كفقان لمتسمسؿ الزمني مف الحديث إلى القديـ كما يمي:
 1.10.1الدراسات العربية:
 .1دراسة (كنعان .)2009 ،ىدفت الدراسة الى تبياف دور الياشميين في الدفاع عن مدينة القدس
ومقدساتيا ،كاتخاذ خطكات عاجمة تمكنيا مف كقؼ بناء المستعمرات كتفكيكيا ال تجميدىا ،ككقؼ
االعتداءات عمى المسجد األقصى المبارؾ كاألكقاؼ اإلسالمية كالمسيحية ،كقد أظيرت ىذه
الدراسة النتائج التالية :مسؤكلية دائرة األكقاؼ االسالمية في القدس التابعة لك ازرة األكقاؼ األردنية
مسؤكلية كاممة عف المقدسات اإلسالمية في القدس،الثبات كالدكاـ كاالستم اررية لتككف الرعاية
كبناء عمى ذلؾ أكصت
الياشمية لممقدسات اإلسالمية مكقفا تاريخيا ثابتان كممارسة قانكنية مستمرة،
ن
الدراسة بما يمي :كضع خطة إستراتيجية عربية لمقاكمة المشركع الصييكني عمى اإلطالؽ ،أحياء
ق اررات القمـ العربية كاإلسالمية بتخصيص صندكؽ لمقدس مف جميع مكازنات الدكؿ العربية.
 .2دراسة (نجم.)2004 ،

ىدفت الدراسة إلى التعريؼ بدكر األردف في العمؿ عمى حماية

المقدسات اإلسالمية في القدس ،كقد بينت ىذه الدراسة الدكر األردني الياشمي في الحفاظ عمى
المسجد األقصى المبارؾ كحماية مقدساتو كأعمارىا كصيانتيا .كقد مر بمراحؿ طكيمة زادت عف
ثمانية عقكد كىك مستمر رغـ الظركؼ السياسية الصعبة كالمعقدة التي تمر بيا القدس كفمسطيف.
كقد أظيرت ىذه الدراسة النتائج التالية :أف ك ازرة األكقاؼ كالمقدسات اإلسالمية في عماف تقكـ
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بإدارة المسجد األقصى المبارؾ كصيانتو ،كما أظيرت النتائج كجكد لجنة تشرؼ عمى أعماؿ
اعمار المعالـ الدينية كالتاريخية المختمفة في حيز المسجد األقصى المبارؾ ،كمتابعة المجنة
كبناء عمى ىذه
الممكية لما يدكر بشأف القدس في ىيئة األمـ المتحدة كمجمس األمف كاليكنسكك،
ن
النتائج أكصت الدراسة بضركرة إعادة النظر مف قبؿ الدكؿ لمتبرع بمبالغ أكبر مف المتبرع بيا
لمقياـ باإلعمار عمى الشكؿ المطمكب.
 .3دراسة كنعان ( .)2004ىدفت الدراسة إلى التعريؼ بالخطكط العريضة لمشركع الخطة
اإلعالمية لعرض قضية القدس الشريؼ في الغرب كآليات تنفيذىا ،كتبيف قيمة كؿ ىذه المؤتمرات
كالندكات طالما أنيا لـ تنو االحتالؿ اإلسرائيمي لمقدس .كقد أظيرت ىذه الدراسة النتائج التالية:
تغييب جكىر الصراع ،القضية الفمسطينية ،بالتعميـ ،باعتباره صراعان شرؽ أكسطي ،كليس صراعان
إسرائيميا عربيان جكىره القضية الفمسطينية ،تغييب جكىر الصراع بالتقزيـ كالتفتيت كاالختزاؿ ،أم
تحكيؿ الصراع مف صراع إسرائيمي عربي ،جكىره القضية الفمسطينية ،إلى صراح إسرائيمي
فمسطيني جكىره القدس ،كتحكيؿ قضية القدس مف قضية كطنية عربية إسالمية إلى قضية
مقدسات إسالمية كمسيحية تعقد المؤتمرات ألجؿ حمايتيا في إطار المنظمات الدكلية كاإلقميمية
ذات الطبيعة التربكية كالعممية كالثقافية ،كبنا نء عمى ىذه النتائج أكصت الدراسة بما يمي :ضركرة
أعداد مشركع خطة إعالمية لمتعريؼ بالقدس في الغرب التي تعتبر كاحدة مف النقاط الميمة
المدرجة عمى جدكؿ أعماؿ المؤتمر الدكلي الثاني لحماية المقدسات اإلسالمية كالمسيحية في
فمسطيف.
 .4دراسة الرباعي ( .)2001ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى أىمية إعمار المسجد األقصى كمسجد
قبة الصخرة كأثره في اإلبقاء عمى األصالة التاريخية كالمحافظة عمى أبرز المالمح الجمالية لمفكر
المعمارم العربي المسمـ مف خالؿ عمميات اإلعمار التي جرت خالؿ فترة الدراسة .كما ىدفت إلى
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بياف مدل أىمية اإلعمار في تحقيؽ التأصيؿ لميكية المعمارية كمدل انعكاس ذلؾ عمى تعزيز
الدفاع عف الحؽ العربي في القدس .كاعتمدت الدراسة عمى المنيج التاريخي باعتماد التقسيـ
المرحمي الزمني لمشاريع اإلعمار .كخمصت الدراسة إلى أف فترة رعاية الياشمييف لممقدسات
كالقدس فترة تمتاز بطكليا ككبر حجـ اإلنجاز بيا .ككشفت الدراسة عف االتجاىات الفكرية في
المجاؿ المعمارم ،كأف المسجد األقصى كمسجد قبة الصخرة يمثالف جميع العصكر اإلسالمية
التي مرت عمى القدس الحتفاظيا بخصائصيا كمزاياىا المعمارية كبقائيا صالحة لالستعماؿ.

 1.10.2الدراسات األجنبية:
 .1جاء في مؤتمر األمـ العالمي الذم عقدتو األمـ المتحدة في عاـ  2015بعنكاف  ":الوضع في
الشرق األوسط ،بما في ذلك القضية الفمسطينية" ىدف المؤتمر تسميط الضوء عمى القضية
الفمسطينية كبياف أىمية الدكر األردني في المحافظة عمى المقدسات االسالمية في القدس ،حيث
جاء فيو التأكيد الكمي عمى رفض األردف كادانتو لالنتياكات .االستف اززية التي ترتكبيا إسرائيؿ في
المسجد األقصى الشريؼ ،كتضامننا الكامؿ مع الشعب الفمسطيني كالتزامنا المطمؽ بالحقكؽ
القانكنية كالتاريخية في حماية المسجد األقصى كالحرـ الشريؼ ،عمى أساس الكصاية األردنية
التاريخية لحضرة صاحب الجاللة الممؾ عبد اهلل الثاني بف الحسيف عمى المقدسات اإلسالمية
كالمسيحية في القدس كلمعاىؿ األردني الحؽ باالعتناء بيا كالمحافظة عمى كؿ الخيارات القانكنية
كالدبمكماسية الممكنة لمدفاع عف تمؾ المكاقع.
 .2ىدفت دراسة أجرتيا ) (Ramahi,2014بعنكاف ":األردف كالمقدسات اإلسالمية في فمسطيف" ،الى
االطالع عمى دكر الياشمييف في الكصاية عمى المقدسات االسالمية في القدس ،كجاء في نتائج
الدراسة أف ىناؾ عدد قميالن مف النقاط المتعمقة بمفيكـ الكصاية منيا االتفاؽ األخير المكقع بيف
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الرئيس الفمسطيني كالعاىؿ األردني اذ يتكقؼ األىمؿ عمى الشعب لمتعبير عف التزاميـ أماكنيـ
المقدسة ك أنيا لف تككف فقط تتبع لممشاكؿ الداخمية لمدكلة كقطع المؤامرات لتصفية القضية
الفمسطينية .كترل الباحثة أيضا اف بعض الفعاليات الشعبية ،مثؿ مسيرة القدس العالمية التي
ستعقد لممرة الثانية في كقت كاحد في معظـ البمداف في جميع أنحاء العالـ ،كقد اشارت الباحثو إلى
أىميتيا في عكدة القدس إلى أىميا كالرفض الجماعي لتيكيد المدينة .ىذا بالتزامف مع إطالقو مع
الذكرل السنكية لسقكط القدس كالمسجد األقصى في عاـ  1967في محاكلة لتذكير العالـ بيا.
 1.10.3التعقيب عمى الدراسات السابقة
ىدفت الدراسات العربية السابقة إلى التعريؼ بدكر الياشمييف في الدفاع عف مدينة القدس
كمقدساتيا مثؿ دراسة ( كنعاف.)2009 ،

كالتعريؼ بدكر األردف في العمؿ عمى حماية المقدسات

اإلسالمية في القدس مثؿ دراسة ( نجـ .)2004 ،ك التعريؼ بالخطكط العريضة لمشركع الخطة
اإلعالمية لمتعريؼ بقضايا القدس الشريؼ في الغرب كآليات تنفيذىا مثؿ دراسة ( كنعاف.)2004 ،
أما عف الدراسات األجنبية فيدفت إلى االطالع عمى دكر الياشمييف في الكصاية عمى المقدسات
االسالمية في القدس مثؿ دراسة(( .)4202,i,2014كبياف أىمية الدكر األردني في المحافظة عمى
المقدسات االسالمية في القدس مثؿ (مؤتمر األمـ العالمي الذم عقدتو األمـ المتحدة في عاـ
.)2015
بينما نجد أف ما يميز ىذه الدراسة عف غيرىا مف الدراسات السابقة ىك أنيا ىدفت إلى
التعريؼ بالدكر األردني في حماية كرعاية المقدسات اإلسالمية  -المسيحية في القدس حيث انيا
كثقت المراحؿ المختمفة التي مر بيا الدعـ الياشمي لمقدس كاماكنيا المقدسة كذلؾ في الفترة بيف
.2015-1967
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الفصل الثاني:
______________________________________________________
قضايا القدس في العالقة األردنية الفمسطينية
 2.1قضايا المقدسات
يمتقي المؤمنكف المسممكف كالمتعبدكف في انتمائيـ لعقيدة كاحدة كايماف كاحد كارتباط بمقدساتيا
كخاصة في القدس ،كال فرؽ بيف مرابط كمكاطف كمقيـ كزائر كمسافر ميما تعددت كتنكعت االصكؿ
كالمنابت .فالفمسطيني كاالردني كالعربي اينما كاف تجده يمتصؽ بيذا االنتماء .كبالتالي جاءت الصمة
كالرباط كالتكاصؿ فيما بيف القيادة الياشمية ،ممثمة ليذا التكجو بالحضكر المستمر في خدمة كرعاية
القدس كمقدساتيا)Passia,2013(.
ارتبط الياشميكف بعقد ايماني كانساني بالمقدسات اإلسالمية في القدس التي تعتبر جزءا مف
العقيدة االسالمية كميكل أفئدة أمة اإلسالـ ،فالمسجد االقصى أكلى القبمتيف كثالث الحرميف الذم تشد
إليو الرحاؿ مع التأكيد دكما عمى رسالتيـ في اعزاز ديف الحؽ كتمكيف العرب مف الحرية كاالستقالؿ،
كالكسطية في االسالـ كالتسامح الديني ،كمنذ قياـ الدكلة األردنية في مطمع القرف الماضي كحتى اليكـ
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حافظ الياشميكف عمى المقدسات اإلسالمية كالتراث العربي في مدينة القدس الشريؼ(.عبداليادم،
)2016
كقد جاء في القرآف الكريـ ذكر المسجد األقصى المبارؾ ،كىذا يدؿ عمى المكانة الدينية لمقدس
ً
ً
ًً
الشريؼ .قاؿ تعالى " س ٍبح ًَّ
ً
صى الًَّذم
ي ى ى
اف الذم أ ٍ
ىس ىرل بً ىع ٍبده لى ٍي نال ِّم ىف اٍل ىم ٍس ًجد اٍل ىح ىراـ إًلىى اٍل ىم ٍس ًجد ٍاألى ٍق ى
َّميع اٍلب ً
ً
ً
ً
ً
ص يير " (اإلسراء ،اآليو.)1
ىب ىارٍك ىنا ىح ٍكلىوي لين ًرىيوي م ٍف ىآيات ىنا ۚ إًَّنوي يى ىك الس ي ى
كما أف مف أىمية القدس الدينية أف الصالة في المسجد األقصى تتراكح استنادان إلى األحاديث
النبكية الشريفة ما بيف خمسمائة إلى ألؼ صالة .كما أف الصالة في بيت المقدس تطير اإلنساف مف
الذنكب فيخرج اإلنساف كما كلدتو أمو  :ففي ىذا الخصكص ركم عف مكحكؿ حديث جاء فيو" :إف
مف صمى في بيت المقدس خرج مف ذنكبو كيكـ كلدتو أمو" .كعف قتادة عف أنس :قاؿ الرسكؿ صمى
اهلل عميو كسمـ" :كمف صمى ببيت المقدس خمس صمكات نافمة كؿ صالة أربع ركعات يق أر في الخمس
صمكات عشرة آالؼ مرة "قؿ ىك اهلل أحد" فقد اشترل نفسو مف اهلل تبارؾ كتعالى ليس لمنار عميو
سمطاف" كما قاؿ الرسكؿ صمى اهلل عيو كسمـ "ال تشد الرحاؿ إال إلى ثالثة مساجد  "..كقكؿ رسكؿ اهلل
صمى اهلل عميو كسمـ عف أبي ذر أنو قاؿ" :قمت يا رسكؿ اهلل :أم مسجد كضع في األرض أكالن؟ قاؿ:
المسجد الحراـ ،قمت :ثـ أم؟ قاؿ :المسجد األقصى ،قمت :كـ بينيما؟ قاؿ :أربعكف سنة"(.كتاب
الصالة ،المنذرم) (،المجنة الممكية لشؤكف القدس .)2016 ،كالكـ اليائؿ مف أحاديث المصطفى ،عميو
الصالة كالسالـ التي تدلؿ عمى مكانة فمسطيف كالمسجد األقصى المبارؾ ،التي شكمت صمة قكية بيف
القدس المباركة كالمركز الديني كاألخالقي لألسرة الياشمية التي تحمت بيا منذ عيد النبي عميو الصالة
كالسالـ حتى يكمنا ىذا؛ إذ يحظكف بدكر الحماية كالرعاية ألكلى القبمتيف كثالث الحرميف الشريفيف كليـ
شرؼ إعماره كالقياـ عميو(.الصمادم)2006 ،
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إف عالقة الياشمييف في القدس مبنية عمى عقيدة االسالـ كاثرىا عمى القدس ،حيث نشأت منذ
أف أسرم بجدىـ المصطفى صمى اهلل عميو كسمـ مف مكة المكرمة إلى المسجد األقصى المبارؾ كمنيا
تـ المعراج إلى السمكات العمى ،فكانت القدس قبمة المسمميف األكلى لمدة ستة عشر شي انر حتى جاءت
ً
االية الكريمة "قى ٍد ىنرل تىىقمُّب ك ٍج ًي ىؾ ًفي الس ً
ط ىر اٍل ىم ٍس ًجًد
اىا ۚ فى ىك ِّؿ ىك ٍجيى ىؾ ىش ٍ
ض ى
َّماء ۚ ىفمىين ىكلِّىيَّن ىؾ قٍبمىةن تىٍر ى
ى
ى
ى ى
ط ىرهي ۚ " (البقرة)144 ،
كى يك ٍـ ىش ٍ
اٍل ىح ىرًاـ ۚ ىك ىح ٍي ي
ث ىما يك ٍنتي ٍـ فى ىكلُّكا يك يج ى
كفي عيد الخميفة أمير المؤمنيف عمر بف الخطاب فتحت القدس عمى يد القائد أبي عبيدة
عامر بف الجراح عاـ 15ق ،ككقعت العيدة العمرية مع بطريارؾ القدس آنذاؾ صفركنيكس(.لي،
 )1970كىي التي سار عمى منكاليا الياشميكف منذ عيدالشريؼ الحسيف بف عمي كمبايعتو مرتيف
االكلى في الحجاز كالثانية في العقبة كاستقبالو الكفكد الفمسطينية كالعربية برئاسة الحاج اميف الحسيني
الطالعو عمى الحالة في المسجد االقصى المبارؾ كدعكتو لرعايتو كصيانتو كتقديمو الدعـ المادم
كالمعنكم لممقدسات كالقدس كالثالثة في التكاصؿ مع االمير عبداهلل
محطات(.عبداليادم)1992،

كالتي كقفت في خمس

بدأت بتكاصؿ المقاء مع الكفكد مف كافة المناطؽ كمبايعتو خميفة

لممسمميف كمحطة الزيارة االسبكعية لمقدس كالمقدسات كاقامتو في فندؽ الزىراء بعد اقامتو قرب المسجد
االقصى في المدرسة العمرية كمحطة االعمار كمحطة المأسسة بتشكيؿ المجمس االسالمي االعمى
كتعييف مفتي القدس بعد االنتداب كصكال الى احداث النكبة عاـ  1948ثـ بالكحدة االردنية الفمسطينة
عاـ  1950كالتي انتكست باالغتياؿ لمممؾ عبداهلل في المسجد االقصى عاـ  .1951ثـ جاءت
محطة التشريعات في عيد الممؾ طالؿ بصدكر الدستكر االردني الذم كحد كلـ يفرؽ كمنح كاعترؼ
بالمكاطنة لكؿ المقيميف عمى ىذه الجغرافيا بمكاطنة اردنية ليا كافة الحقكؽ كعمييا كافة الكاجبات ميما
اختمفت االصكؿ كالمنابت ثـ جاءت مرحمة البناء كاالعمار كجعؿ القدس العاصمة الثانية فبدأ االعمار
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الثاني عاـ  1954كقد تكاصؿ كاتسع كحقؽ انجازات كثيرة كعظيمة منذ عاـ  1954حتى يكمنا ىذا(.
تكما)1978 ،

 2.1.1القضايا التاريخية والجغرافية:
االردف كفمسطيف يشكالف القسـ الجنكبي مف الجغرافيا السياسية التي عرفت تاريخيا في العيكد
االسالمية باسـ بالد الشاـ .كبعد الحرب العالمية االكلى عرفت باسـ سكريا الكبرل كظمت تعرؼ بذلؾ
حتى اكاخر فترة عيد الدكلة العثمانية عاـ )2013،PASSIA(.1917
المممكة االردنية الياشمية عرفت في التاريخ الحديث بما يشمؿ (الضفة الشرقية) ثـ الجانب
الغربي مف نير االردف كىي فمسطيف كالتي تعرؼ بالضفة الغربية ،فمف ناحية جغرافية فاف نير االردف
يفصؿ بيف الضفتيف بما يشبو القصبة اليكائية بيف رئتيف ،كىك نير كاصؿ ال فاصؿ ،كىذا الكاقع مف
التكاصؿ بيف الضفتيف قد جعؿ ليما تاريخا مشتركا كقضايا كبيرة مشتركة ال يمكف الفصؿ
بينيما(.البحيرم)1991 ،
كبيذا الخصكص فقد اكد المغفكر لو جاللة الممؾ الحسيف " ،اف مف يسئ لمعالقة االردنية
الفمسطينية ىك خصمي الى يكـ القيامة "  .كذلؾ الف العالقة االردنية الفمسطينية ىي عالقة تاريخية
كمتجذرة ركيت بدـ الشيداء االردنييف عمى ارض فمسطيف ،ثـ الحقا بمأسسة العالقة الدستكرية
 1950/1948مف خالؿ قرار الكحدة االردنية الفمسطينية فيناؾ مف يدعي بأنو ضـ اك احتالؿ
عسكرم تطكر الى عالقة سياسية لكف الحقيقة اف المؤتمرات الفمسطينية ىي عالقة كحدكية في بعد
قكمي كحدكم تمثمت في مؤتمرات عماف ،راـ اهلل ،اريحا ،نابمس كتسجيؿ فمسطيني صريح لشرعية
الضـ بعد اف اصبحت الضفة الغربية(ما تبقى مف فمسطيف) تحت ادارة الحكـ العسكرم االردني كالتي
طالب فييا الفمسطينيكف الممؾ عبداهلل بتحمؿ مسؤكلياتو .ثـ بالتشابؾ االجتماعي كاالسرم كالعشائرم
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بيف االردنييف كالفمسطينيف ،كاف فؾ االرتباط االردني الفمسطيني كاف يقصد منو تعزيز اليكية
الفمسطينية عمى ارض فمسطيف في مكاجية اليكية الصييكنية التي كانت تطمح الى تذكيب ىذه اليكية
كمف ثـ انكار الشعب الفمسطيني كىضـ حقكقو (.ربابعو)2010 ،
تاريخ العالقة االردنية الفمسطينية ال يمكف الحد اف ينكره اك يشكىو فال يكجد احد اقرب
لفمسطيف مف االردف ،فالمصالح االستراتيجية الحقيقية لمشعب الفمسطيني ىي مع االردف عمى الدكاـ،
كاف ام حؿ عادؿ لمقضية الفمسطينية بما يحفظ حقكؽ الفمسطينييف ال يمكف اف يتـ اال بالتكامؿ
كالتعاكف مع االردف ،فال يمكف اف يككف الجار اك الصديؽ اقرب مف الشقيؽ ،كاف الشعار الذم اطمقو
جاللة الممؾ الحسيف رحمو اهلل حكؿ العالقة االردنية الفمسطينية ،ينبغي اف يككف صالحان لمتطبيؽ
كباالتجاىيف كمف القيادتيف كالشعب الكاحد(.التؿ)1986 ،
كأقرب شاىد عمى قكة العالقة التاريخية بيف الضفتيف ىك الترابط الجغرافي كالعائمي كالمصالح
االقتصادية كاالجتماعية كالتربكية فعدد المسافريف بيف الضفتيف كؿ يكـ رغـ إجراءات االحتالؿ
المعقده .ثـ تصريؼ التسجيالت المدنية ،مثؿ اصدار ممكية العقارات كاصدار جكزات السفر حيث
تكجد دائرة جكازات الضفة الغربية في عماف .كقد حرصت القيادة االردنية الياشمية عمى تذليؿ العقبات
اء كاف ذلؾ عبر التكاصؿ االجتماعي كالخدماتي الذم يبدأ في السفر
اماـ الجميكر الفمسطيني سك ن
كاالقامة كالعمؿ كتقديـ الخدمات الصحية كالتعميمية كذلؾ بالتنسيؽ مع القيادة الفمسطينية بالكامؿ
(الزرك .)1984،ككاف االردف استضاؼ عمى ارضو مخيمات الالجئيف الفمسطينيف كالتي ال ت ازؿ قائمو
كثير مف العقارات الفمسطينية في الضفو
ضمف الرعاية االردنية كالتنسيؽ الفمسطيني ،كييشار الى أف
ان
كالقدس ليا سجالت ممكيو اك ق اررات محاكـ اردنية كىذا الجانب ايضان تحكمو العالقات االردنية
الفمسطينية بما يخدـ المكاطنيف في الضفتيف(.صايغ)1991،
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كىناؾ اجماع لممؤرخيف عمى أف األردف كفمسطيف يشكالف الجنديف الجنكبييف مف أجناد بالد
الشاـ .كبصكرة عامة فإف جند األردف كاف يتككف مف شماؿ فمسطيف كشماؿ األردف ،كجزء مف جنكب
لبناف كجنكب سكرية .أما جند فمسطيف فكاف يتككف مف كسط كجنكب فمسطيف كأحيانان يضـ الجزأيف
األكسط كالجنكبي مف األردف جنكبي نير الزرقاء (.العارؼ)1952،
كما اف التقسيمات االدارية كانت تتمثؿ شرقان كغربان .فكانت الخميؿ كالكرؾ كالطفيمة ام جنكب
فمسطيف مع جنكب االردف فشكمت كحدة ادارية كاحدة .ككذلؾ الكسط مع كسط االردف كما اف منطقة
نابمس كانت كحدة ادارية مع السمط كعجمكف كاربد كعكا كشماؿ فمسطيف كحدة ادارية كاحدة (.التؿ،
)1986
ؾ طكي هؿ كذلؾ بحكـ البعد التاريخي
كىذا يدؿ عمى أف األردف كفمسطيف ليما تاريخ يمشتر ه
المشترؾ فكال البمديف كقع تحت نفس االستعمار كالتقسيـ كاالنتداب .كيؤكد عمى ارتباط األردف
كفمسطيف بعالقات تاريخية ضاربة الجذكر يرسمت معالميا الجغرافيا كالديمغرافيا كاإلرث التاريخي
كالحضارم المشترؾ .كلمتاكيد عمى ذلؾ الشيداء االردنييف الذيف قضكا عمى تراب كثرل فمسطيف
المقدسة كالتي ما زالت أسمائيـ منقكشة عمى النصب التذكارم لشيداء فمسطيف كالحرية كتدرس في
المناىج كالتاريخ المعاصر كنمكذج يحتذل بو ألبناء االسرة الكاحدة االردنية الفمسطينية المشتركة.
ويعتبر البعد الجغرافي كالديمكاغرافي مف اىـ القضايا المشتركو بيف االردف كفمسطيف ،حيث
تحتؿ جغرافية فمسطيف مكانة ىامة في الكطف العربي بشكؿ عاـ كعند الياشمييف بشكؿ خاص،
كيشكالف الجزء الجنكبي مف بالد الشاـ ،كيسمياف معا سكرية الجنكبية ،كمعمكـ اف بالد الشاـ تشكؿ
اقميمان محكريان في قمب الكطف العربي ،كاكتسبت االردف كفمسطيف اىمية استراتيجية كبرل عبر العصكر
فيي حمقة الكصؿ بيف افريقيا كاسيا كىي ممتقى القكافؿ التجارية كالحمالت العسكرية عبر التاريخ ،كما
أنيا تطؿ عمى البحر األبيض المتكسط ،كالبحر األحمر كتصؿ الجزيرة العربية ببالد الشاـ كمصر،
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و
كصؿ ىامة بيف شبو الجزيرة العربية كمصر كبالد الشاـ كالعراؽ .مما جعؿ المنطقة مستق انر
كتعد حمقة
ألقك واـ مختمفة دخمتيا مف الشرؽ كالغرب كالجنكب ،ككجدت فييا معاشان كمكطنان كاليبكسييف كالكنعانييف
كالعمكرييف ىذا في فمسطيف(.باسيا)2004 ،
المؤابية كالعمكنية كاألنباط.
أما في األردف فقد عرفت حضارات كدكؿ عدة منيا :األدكمية ك ي
كتعرضت فمسطيف كاألردف لمخاطر الغزك العبراني كاالحتالؿ الخارجي الفرعكني كاليكناني كالفارسي
كالركماني كالصميبي كالبريطاني كأخي انر الصييكني ( .البحيرم)1991 ،
بعد احتالؿ عاـ  1948تشكؿ ما يسمى بالخط االخضر كالذم يجزئ فمسطيف التاريخية الى
الساحؿ الفمسطيني ك الضفو الغربيو كقطاع غزة .كبعد حرب عاـ  1967اصبح نير االردف ىك الحد
المائي بيف االردف كالضفو الغربيو التي خضعت لالحتالؿ االسرئيمي(.اليعقكب)1999،
كمف ىذا المنطمؽ أصبح الحد بيف المممكة االردنية الياشمية كفمسطيف مف اطكؿ الحدكد
الجغرافية حيث يبدأ مف العقبة جنكبان الى الجكالف شماالن كيشمؿ نير االردف كالبحر الميت كمنطقة
غكر الصافي حيث سميت بالضفو الغربية كالشرقية( .عايد)1995 ،
كحرصت المممكة الياشمية عمى دعـ مشاريع ذات عالقة بفمسطيف كاالردف كمف بينيا استغالؿ
ثركات البحر الميت كالزراعو في غكر االردف كما حكليا كىناؾ مشاريع حكؿ البيئة ذات ارتباط كثيؽ
بيف الشقيقتيف كىذا بحكـ المكقع الجغرافي المتميز ،كقد حرص االردف عمى تدريب الطكاقـ الفمسطينية
كتزكيدىا بالمعدات الالزمو لمكاجية تحديات الطبيعو كتدريب المكظفيف العاممييف في مختمؼ
القطاعات ،كقد كانت كما زالت تجرل الدراسات المشتركة حكؿ المتغيرات الجغرافية في المنطقة
كاثارىا كالجفاؼ كالمحافظة عمى المكارد الطبيعية مثؿ االشجار كالمياه كالبيئو (كنعاف.)2016،
كبحكـ ما سبؽ باتت العالقة األردنية -الفمسطينية كاىتماـ األردف بالقضية الفمسطينية ،استنادا
الى التقاسـ الجغرافي كالتاريخي المشترؾ ،تمثؿ في الكاقع عالقة ال نظير ليا في العالـ العربي كال
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تتكافر أركانيا كقكتيا كمتانتيا بيف أم طرفيف عربييف آخريف  ،كالسبب في ذلؾ يعكد الى :اليجرات
الفمسطينية أثناء الحركب العربية -اإلسرائيمية إلى األردف عاـ  1948ثـ عاـ 1967ـ؛ كاالختالط
االجتماعي كالتقارب مف خالؿ صالت القرابة بالنسب كالكراثة  ،األمر الذم جعؿ عالقة الشعبيف
مميزه ،كالحديث عف فصميا ما ىك إال ضرب مف ضركب الخياؿ  ،كارتباط األردف مع
عالقة ثنائيةه ٌ
الشعب الفمسطيني ىك ارتباطه تاريخياه دفعت بو الكحده عاـ 1950ـ ما جعؿ القضية الفمسطينية محك انر
رئيسيان كمؤث انر في سياسة األردف الداخمية كالخارجية ،كما زاد مف تكطد كشائج المصالح الكطنية لكال
الطرفيف كعمقيا(.سميب)2016 ،
إف خصكصية ىذه العالقة الجغرافية التي تتجاكز كؿ التسميات  ،فرضت عمى األردف أف
يككف في خط المكاجية األكؿ لمدفاع عف ثرل فمسطيف ،كما فرضت عميو اف يجنح لمسالـ بعد اف
جنحت منظمة التحرير الفمسطينية لمسالـ عاـ (.1993عبداليادم)2015 ،
كلعؿ أفضؿ تكصيؼ لطبيعة كحجـ األخكة كالتكأمة بيف األردف كفمسطيف ،ىك حديث جاللة
الممؾ حسيف بف طالؿ -رحمة اهلل -في إحدل خطبو ،حيث قاؿ " :إف القضية الفمسطينية ىي حجر
الزاكية في سياسة األردف الداخمية كالخارجية كلئف كانت القضية مقدسة بالنسبة لألمة العربية  ،فيي
مسألة حياة أك مكت بالنسبة لألردف"( .محافظة)1978 ،
 2.1.2القضايا السياسية:
إف القدس ىي جكىر الثكابت الفمسطينية كاالردنية سياسان ،بالنسبو لمفمسطينييف ىي عاصمة دكلة
فمسطيف التي يجب اف تقاـ عمى االرض الفمسطينية ،كما أعمف عنيا المجمس الكطني الفمسطيني في
/15تشريف الثاني (نكفمبر  )1988كما أعمف ايضان التزامو بق اررات ىيئة االمـ المتحدة كاعتمدىا
كاسأس لمتسكية العادلة كالدائمة كالشاممة كخاصة قرار الجمعية العامة لالمـ المتحدة رقـ (181لمدكرة
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الثالثو) لعاـ  1947المعركؼ بقرار التقسيـ كالذم تـ بمكجبو الدعكه الى اقامة دكلتيف دكلة عربيو
كدكلة ييكدية)Passia,2003( .
بالنسبة الى االردنييف فاف القدس جزهء مف أراض االردف حتى احتالليا في السادس مف حزيراف
مف عاـ  ،1967كمنذ ذلؾ العاـ يتمتع الياشميكف بحماية كرعاية االماكف المقدسة بالقدس كمؤسساتيا
الدينية تحت مسمى الكضع القائـ (استاتسككا) كفؽ ق اررات االمـ المتحدة ذات الشاف( .المصاصمة،
)2000
كبعد احتالؿ شرقي القدس  1967اصدرت دكلة االحتالؿ قانكنا احالت مف خاللو سمطة الحكـ
كالكالية كاالدارة الى دكلة اسرائيؿ عمى شرقي القدس كذلؾ في محاكلة منيا لضميا الييا بصكرة غير
قانكنية (.تكما)1978 ،
كفي عاـ  1980اصدرت دكلة االحتالؿ القانكف االساسي :القدس عاصمة اسرائيؿ ،كالذم
اعمنت بمكجبو اف القدس الكاممة كالمكحدة ىي عاصمة اسرائيؿ(.حمبي)2000،
كقاكـ الفمسطينيكف كالياشميكف ىذا االجراء كما رفض مجمس االمف الدكلي كالجمعية العامة لالمـ
المتحدة بناء عمى مطالبات اردنية ضـ شرقي القدس بصكرة احادية الجانب ،كعميو اعتبرت االردف
كالقيادة الفمسطينية شرقي القدس ارضان محتمة ،كلذلؾ يعتبر ام ادعاء تقدمو دكلة االحتالؿ ببسط
سيادتيا كنفكذىا عمى شرقي القدس كاالماكف المقدسو فييا باطال بمكجب القانكف الدكلي(.شعباف،
)2011
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" وفً ما ٌلً توضٌح اطراف المعادلة االردنٌة الفلسطٌنٌة االسرائٌلٌة"

فلسطٌن

المجتمع المدنً الفلسطٌنً العام
المجتمع المدنً المقدسً

 PLOمنظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة
 PAالسلطة الوطنٌة

القدس
االماكن
المقدسة

االردن
.1
.2
.3
.4
.5
.6

القصر
الحكومة
البرلمان
المجتمع المدنً
المؤسسة االمنٌة
االعالم

اسرائٌل
بٌن الدبلوماسٌة السٌاسٌة
 Historicalواالعتداء على
Statuesque
تغٌر االمر الواقع التارٌخً
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.1
.2
.3
.4
.5
.6

الحكومة
الكنٌست
االحزاب
المستوطنٌن
المؤسسة االمنٌة
االعالم

كعميو يعتبر الشطر الشرقي مف المدينو مثاىبةى أ و
رض محتمة تنطبؽ عمييا قكاعد القانكف الدكلي،
كبنفس الكقت كبفعؿ الضـ االسرائيمي ،تطبؽ عنكة في القدس الشرقية القكانيف االسرائيمية المدنية،
بعكس القكانيف كاالكامر العسكرية لالحتالؿ االسرائيمي كالتي تطبؽ في اراضي الضفة الغربية كقطاع
غزة بعد احتالؿ عاـ )Passia,2005(. .1967
يمثؿ البعد السياسي أىـ أبعاد المكقؼ األردني لمقدس .ففي ىذا البعد تصب جميع االبعاد
األخرل .كفيو تتفاعؿ سمبان كايجابان كىك المرآة العاكسة لجميع أبعاد النظرة األردنية لمقدس بصيغة
التفاعؿ كالتأثير المتبادليف ،كمف خاللو يستطيع المرء التعرؼ عمى االستم اررية كالتحكؿ كمحطاتيما
كميادينيما كطبيعتيما كأىدافيما كمبرراتيما ،كحتى ال يضيع المرء في متاىات التفاصيؿ كيضؿ
الطريؽ ال بد مف تناكؿ القضية السياسية عبر مراحميا المختمفة كىي مرحمة ما قبؿ حرب ،1967
كمرحمة ما بعد حرب  ،1967كمرحمة ما بعد عاـ  ،1974كمرحمة فؾ االرتباط  1988كما بعده.
(الشناؽ)2001 ،
أ 1967 .وما قبميا
شيدت العالقات العربية – العربية خالؿ الفترة التي سبقت حرب  1967ـ حالة تردم كصراع
مما كاف لو األثر السمبي الكاضح عمى نتائج الحرب ،كمف أىـ ىذه األحكاؿ النزاع السعكدم-
المصرم بعد االنقالب في اليمف عاـ  1962ـ كانعكاساتو عمى األكضاع العامة في الكطف العربي
عامة كعمى األردف بشكؿ خاص .باإلضافة إلى االشتباكات اإلعالمية بيف القاىرة كعماف كأيضان
تدىكر العالقات بيف األردف كسكريا عاـ 1966ـ التي كصمت إلى قطع العالقات الدبمكماسية فيما
بينيما في ىذه الفترة التي كاف العرب خالليا بأمس الحاجة إلى التفاىـ كاالتحاد كالتنسيؽ لتككيف جبية
عربية قكية تستطيع الرد عمى العدكاف الذم بدأت مظاىره بالعدكاف االسرائيمي عمى السمكع عاـ 1965
( البطكش.)2007 ،
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كايضا بدايات الخالؼ كاالختالؼ بيف الحككمة األردنية كمنظمة التحرير الفمسطينية التي
دعت الجامعو العربية لتشكيميا منذ العاـ  1959مرك ار بكالدة حركة فتح عاـ 1961ـ كتصاعد
الخالؼ مع ق اررات مؤتمر القمة العربي األكؿ عاـ  1964ـ بإنشاء منظمة التحرير الفمسطينية ثـ
تدىكر العالقات بيف الحككمة األردنية كالمنظمة مابيف عامي  1967-1965حتى قرار الحككمة
االردنية بإغالؽ مكاتب المنظمة في األردف ،كاالشتباؾ االعالمي بيف اذاعة عماف مف جيو كاذاعتي
القاىره كدمشؽ مف جية اخرل(.باسيا)1996،
حتى جاء عدكاف كاحتالؿ حزيراف عاـ  1967ـ ،بقيت إسرائيؿ متمسكو بأطماعيا الحتالؿ
الضفة الغربية كسعت كمنذ أف استطاع الجيش العربي إيقاؼ تقدـ قكاتيا نحك مناطؽ الضفة الغربية
عاـ  1948إلى احتالؿ ما تبقى مف فمسطيف حتى تكسع عمقيا الجغرافي االستراتيجي(.تمارم،
)2003
ككاف األردف متيقظان الطماع إسرائيؿ في احتالؿ الضفة الغربية ففي خطاب جاللة الممؾ
المغفكر لو الممؾ الحسيف بف طالؿ في  -25كانكف ثاني عاـ 1967ـ قاؿ :ىدؼ العدك كاضح ىك
الضفة الغربية كبعدىا الضفة الشرقية كبعدىا التكسع في كطننا العربي كيحققكا أىدافيـ كأطماعيـ (
الحسيف.)1968 ،
يتجز مف كياف الدكلة االردنية ،فكاف ىناؾ نكاب كاعياف
أ
القدس كالضفة الغربية كانتا جزءان ال
ككزراء كمسؤكلكف ىـ جزء مف النظاـ السياسي االردني ،كبقيادة الياشمييف اعتبرت القدس ،العاصمة
الثانية ،كالعاصمة الركحية لجميع المؤمنييف منذ خمسينيات القرف الماضي .تتسـ ىذه المرحمة بسمات
مركزية تحدد النظرة األردنية لمقدس ،كأكؿ سمات ىذه المرحمة استحالة التعايش مع الكياف الصييكني؛
الصراع
فبقيت األردف محككمة في سمككيا السياسي تجاه القضية الفمسطينية كالقدس أحد أىـ محاكر ٌ
الرئيسية ،ذلؾ باعتبار أف الكياف الصييكني ظاىرة استعمارية استيطانية إحاللية كلذلؾ ىي مرفكضة
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كال مجاؿ لمتعايش مع كيانيا عمى أرض العرب كمقدساتيـ .كقد قاؿ المغفكر لو الحسيف بف طالؿ في
عيد النيضة العربية في 1956/3/21ـ " )ىا ىي الصييكنية تحتؿ قسمان مف كطننا الغالي كقد
كد الحسيف بف طالؿ في مناسبة ذكرل االسراء
أصابت لمشعب العربي أعز تراثو كأغمى مقدساتو"( .كا ٌ
كالمعراج في  1958/2/15كبتصميـ شديد " كنحف نشيد اهلل كنعاىد التاريخ المنصؼ عمى أف ال
نفرط بشبر مف ربكع المعراج الطاىرة كحمى األدياف السماكية اليادية إلى الخير كالرشاد" .كالسمة
الثانية ليذه المرحمة ،التركيز عمى إبراز الطبيعة العدكانية لمصييكنية ككيانيا إسرائيؿ ،كالسمة الثالثة،
مركزية القضية الفمسطينية كعف ذلؾ قاؿ الحسيف بف طالؿ رحمو اهلل " :أف احتالؿ إسرائيؿ لفمسطيف
كميا كغييا كتمادييا في ممارساتيا الإلنسانية في القدس العربية كفي أرضنا المحتمة ،يؤكد لمعالـ أجمع
دكف لبس أك إبياـ أف مأساة فمسطيف كانت في البدء كستبقى أساس الصراع كجكىر النزاع العربي
الصييكني" ( محافظة.)1978 ،
ب .مرحمة ما بعد 1967
بعد احتالؿ المدينو في السادس مف حزيراف  1967اصدر مجمس االمف سمسمو مف الق اررات
التي تخص اراضي الضفو الغربيو كخصكصا القدس المحتمو كالتي ارتكزت عمى اىـ ق ارريف ىما قرار
رقـ  242ك  338كالمتعمقو بالحفاظ عمى الكضع القائـ كحماية المقدسات االسالمية كالمسيحية كتدكيؿ
مدينة القدس حيث جاء في بيانو بتاريخ  22تشريف الثاني  " : 1967إف مجمس األمف يعرب عف
استمرار قمقة لمكضع الخطير في الشرؽ األكسط كيؤكد أنو ال يجكز كسب األراضي بالحرب" كيؤكد أف
تنفيذ مبادئ ميثاؽ األمـ المتحدة يتطمب إقامة السالـ العادؿ كالدائـ في الشرؽ األكسط كأنو يجب أف
يتـ ذلؾ عمى أساس تنفيذ مبدأيف ىما:
 .1انسحاب القكات اإلسرائيمية مف األراضي التي احتمت في القتاؿ األخير.
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 .2إنياء كؿ حاالت الحرب كاحتراـ السيادة ككحدة األراضي كاالستقالؿ السياسي لكؿ دكلة في
المنطقة كاالعتراؼ بيا .إلى جانب العيش بسالـ ضمف حدكد آمنة كمعترؼ بيا بال تيديد
باستخداـ القكة ( .شعباف)2011،
كانت خسارة األردف األكبر في ىذه المرحمة بضياع القدس ككقكعيا في أيدم الصياينة.
كيقكؿ الممؾ الحسيف في ىذا اإلطار " لقد ّكنا سدنة القدس ،وحماتيا .عبر قرون وقرون ،ولن نبخل
ببذل أرواحنا رخيصة من أجل الحفاظ عمى حقنا في البقاء .ولن يخيبوا أممنا في أن يستيقظ في
العالم ضميره الذي مات فتعود لنا وألمتنا أوالً وقبل كل شيء أرضنا العربية كميا والقدس درتيا.
كخطوة عمى طريق الحق الذي يجب أن تسمكو البشرية في معالجتيا ليذه المأساة اإلنسانية
الكبرى ،مأساة الشعب العربي في فمسطين ومن اجل الوصول إلى حل مشرف وعادل ليا يحق الحق
وييزم الباطل ويعيد السالم إلى أرض السالم"(.محافظو)1978 ،
كما قاد األردف مع منظمة التحرير الفمسطينية في عاـ  1968معركة الكرامة في مجابية
اإلسرائيمييف حيث يىزـ عدكاف كاقتحامات الجيش اإلسرائيمي ك تراجع إلى الضفة الغربية مف نير
األردف.
اتسمت ىذه المرحمة باستعداد عربي رسمي شبو كامؿ ل و
تسكية سياسية لمصراع اإلسرائيمي العربي،
كبدأ مكقؼ األردف كاضحان في المشاركة بيذه الحرب ،كقد كتب الكثير عف ىذه الحرب إال أف ثمة
ى
حقائؽ متعمقو بمكقؼ األردف في ىذه الحرب ،ال بد مف ذكرىا (.التؿ)2010 ،
أ .لقد استبسؿ الجيش العربي االردني كقيادتو االردنية الياشمية في الدفاع عف االرض الفمسطينية
كصد العدكاف.
ب .لقد دخؿ األردف حرب حزيراف بعد أف انتيت ىذه الحرب مف الناحية العممية ،كذلؾ عندما دمر
العدك سالح الجك المصرم في الصباح الباكر مف يكـ  5حزيراف سنة 1967ـ.
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ت .كاف تحرؾ القكات األردنية كانتشارىا في حرب حزيراف مبنيان عمى أساس اإلسناد الجكم العربي.
كلكف ،نتيجة لتدمير القكة الجكية المصرية كانييار جبيتيا ،كعدـ معرفة القيادة األردنية بيذا
األمر سيؿ عمى العدك تدمير القكات األردنية المنتشرة عمى طكؿ خط المكاجية األردنية –
اإلسرائيمية( .الزبف)1993 ،
لقد مني الجيش االردني بخسائر في االنفس كالمعدات في ىذه ىذه الحرب ،ككانت القيادة
االردنية عمى كامؿ الكعي بمجريات االحداث حيث تحمؿ االردف كاجبو تجاه اشقائو الفمسطينيف ككفر
كاحتضف الجمكع الكبيرة النازحة كالميجرة عمى ارضو كمنحيـ المغفكر لو جاللة الممؾ الحسيف
اماكف لمعيش الكريـ في ظؿ القيادة االردنية الياشمية ،كمف جانب آخر استمر االردف في تمكيؿ
المؤسسات المدنية كالتعميمية كالصحية ،كاستمر في تحمؿ مسؤكلياتو التاريخية تجاه المقدسات رغـ
نقص المكارد كقمة االمكانيات ،لقد كانت شخصية جاللة الممؾ الحسيف المتميزة كالقكية ذات اثر كبير
في دعـ االشقاء الفمسطينييف كالشعب الفمسطيني كقيادتو نحك تقرير المصير ،كىذا ياتي انسجامان مع
مبادئ القيادة االردنية الياشمية كتجمى ذلؾ بكضكح في اعالف مؤتمر الرباط لمدكؿ العربية سنة
 1974كاعترافو بمنظمة التحرير الفمسطينية كممثؿ شرعي ككحيد لمشعب الفمسطيني ،كاستمر االردف
برعاية المصمحة الفمسطينية مف اجؿ العكدة كجمع الشمؿ كتقرير المصير(.صايغ)1991 ،
كبالمركر في الفترة الزمنية مف  1974-1967نجد انيا فترة تـ فييا تكثيؽ مأسسة الييئة
االسالمية العميا كمجمس االكقاؼ االسالمي المذيف اعتمدا عمى كثيقة الميثاؽ الكطني الفمسطيني الذم
كقعو جميع مؤسسات كشخصيات القدس كالضفو الغربية عاـ  1968كالذم جرل فيو اجماع كطني
عمى المحافظة عمى كحدة الضفتيف ككالء المسمميف كمؤسساتيـ لعنكاف اسالمي ىاشمي يرفض
االحتالؿ كالقانكف االسرائيمي .كتفاعمت فييا مكاقؼ كقرارت الييئة االسالمية العميا برئاسة الشيخ
عبدالحميد السائح كمجمس االكقاؼ االسالمي كالقائـ باعماؿ قاضي القضاة ،في التصدم لمعدكاف
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عمى المسجد االقصى المبارؾ في اكؿ ممارسات السيطرة عمى باب المغاربة كالحفريات تحت ساحات
المسجد االقصى ،كارتباط ىذه االحداث بمكقؼ اردني ىاشمي داعـ ماديا كمعنكيا في التصدم لكقؼ
ىذا العدكاف (العممي.)1984 ،
كال بد مف ذكر مجمكعة مف االسباب التي طالب فييا رجاؿ الفكر كالمسؤكليف كالمثقفيف بالتمسؾ
بالكحدة مع االردف بعد احتالؿ القدس عاـ  1967كتمثمت بما يمي:
 ثقافة الخكؼ مف المحتؿ كحماية لممجتمع مف السقكط
 اف ال تتكرر مأساة عاـ 1948
 االحتالؿ تـ في عيد الحكـ االردني
 شريحة مجتمعية عمادىا كزراء كاعياف كنكاب فمسطينيف جزء مف الدكلة االردنية مدة 19
عاـ.
 ال تزاؿ ثقافة البعد القكمي الكحدكم قائمة بالرغـ مف االنتقاد الحاد الساليب نظاـ الحكـ،
بمعنى غياب الديمقراطية كاالعتقاالت كمنع التنظيمات السياسية ،اال انيـ تمسككا بالكحدة مف
خالؿ البعد القكمي الكحدكم.

ت .مرحمة ما بعد 1974
كىي الحقبة التي شيدت تفعيؿ مسؤكؿ ليذا الحضكر االردني ففي الفترة الزمانية مف 1974
الى  1988نذكر نبذة قصيرة عف األحكاؿ السياسية التي كانت سائدة في ىذه الفترة حيث تـ عقد
مؤتمر القمة في الرباط عاـ . 1974ككاف ىناؾ إجماع بيف القادة العرب عمى اعتبار منظمة التحرير
الفمسطينية ممثالن شرعيان ككحيدان لمشعب الفمسطيني ،كعند وئذ أعمف الممؾ الحسيف بف طالؿ أف المممكة
األردنية ككي هؿ عف الشعب الفمسطيني كليس بديالن عف المنظمة ،كأف األردف سيمتزـ بق اررات القمة
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العربية .كما تـ عقد اجتماع مشترؾ بيف المنظمة كاألردف كقعت خاللو اتفاقية اشتممت عمى مبادئ
أىميا.
 .1حؽ الشعب الفمسطيني بتقرير مصيره.
 .2حؿ مشكمة الالجئيف الفمسطينييف حسب ق اررات ىيئة األمـ المتحدة.
 .3اجراء مفاكضات السالـ بحضكر منظمة التحرير لممؤتمرات ضمف كفد مشترؾ أردني
كفمسطيني(.الزرك)1984،
اتسمت ىذه المرحمة بتحكؿ ذم طبيعة مزدكجة جمع ما بيف المبدئي -االستراتيجي كبيف
السياسي -التكتيكي .كذلؾ بحكـ الظركؼ العربية كاإلقميمية التي أممتو .كتمثؿ ىذا التحكؿ في تجاكب
األردف مع رغبة القادة العرب في قمة الرباط التي جمعتيـ عاـ (.1974مدنكف)2011 ،
كتطكرت العالقة الى اجماع عربي في دعـ صمكد الشعب الفمسطيني مف خالؿ تشكيؿ المجنة
االردنية الفمسطينية المشتركة كرصد االمكاؿ لدعـ مؤسسات كالبمديات كالنقابات كالجامعات كالغرؼ
صرفت في احدل الفترات عمى اكجو ىذا الدعـ الذم
التجارية كالمستشفيات في برامجيا المتعدده ،كقد ي
جاء مف العرب كاتفؽ عميو الطرفاف الفمسطيني كاالردني بقرار مشترؾ كتكجيو مشترؾ ،مبالغ تزيد عف
 100مميكف دكالر في تمؾ الحقبة األمر الذم ساىـ في تعزيز صمكد الشعب كمؤسساتو في االرض
مما جدد رباط التكاصؿ ما بيف
المحتمو ،كبالطبع شمؿ ىذا القدس كالضفة كقطاع غزة بال استثناء ٌ
االرض المحتمة ككؿ مف االردف كمنظمة التحرير الذم إستمر حتى الثمانينيات(. .عبداليادم)2016،
ث .مرحمة فك االرتباط القانوني واإلداري مع الضفة الغربية
شيدت ىذه المرحمة أكبر تحكؿ في الرؤية كالسمكؾ السياسي األردني تجاه القضية الفمسطينية،
كالقدس ففي عاـ  1988أعمف األردف ق ارره التاريخي بفؾ االرتباط اإلدارم كالقانكني مع الضفة الغربية
دكف أف يشمؿ ذلؾ القدس كاألماكف كالمقدسات اإلسالمية في الضفة الغربية(.المحاميد)2010 ،
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فحرصت القيادة الياشمية االردنية بعد قرار فؾ االرتباط عاـ  ،1988ككذلؾ في مرسكـ
اتفاؽ السالـ في كادم عربة عاـ  ،1994إضافة إلى مفاكضات السالـ المختمفة مع اسرائيؿ ،عمى
التشاكر كالتنسيؽ مع الجانب الفمسطيني حكؿ افضؿ الكسائؿ بيدؼ المحافظة عمى المدينة المقدسة،
كابقائيا تحت الرعاية األردنية ككاف مبررىا في ذلؾ ىك حماية المقدسات مف األطماع الصييكنية (
)2014،Ramahi
كعمى اثر اعالف االردف فؾ االرتباط اإلدارم كالقانكني مع الضفة الغربية المحتمة في عاـ
1988ـ  ،ثـ اعترافيا بعد ذلؾ باعالف االستقالؿ الصادر عف منظمة التحرير الفمسطينية كافتتاح
عماف ،بدأت العالقات األردنية الفمسطينية تأخذ شكال رسميا ،كجرل الحديث
سفارة لدكلة فمسطيف في ٌ
أكثر مف أم كقت مضى ،عف الحاجة إلى تنظيـ العالقة األردنية -الفمسطينية كعف ارسائيا عمى
أسس جديدة مف التكافؤ كالتعاكف كالمصالح المشتركة ،كتصاعد الحديث بعدىا عف العالقة األردنية-
الفمسطينية في مطمع التسعينيات ،كثر الحديث المتعارض عف كجكد مبادرة لدل ىذا الطرؼ لبمكرة
عالقة ككنفدرالية بيف األردنييف كالفمسطينييف ،كفي ىذا السياؽ فيتح ممؼ العالقة األردنية -الفمسطينية
عمى نطاؽ كاسع مف جديد ،كباتت ىذه العالقة كفكرة اإلعالف المبكر عف الككنفدرالية ،محكر اىتماـ
البمديف في مطمع العقد التاسع مف القرف الماضي .حيث اتفؽ األردف كمنظمة التحرير الفمسطينية عمى
تشكيؿ كفد مشترؾ إلى مباحثات السالـ في مؤتمر مدريد(.جاد)1999 ،
كنجح االردف عبر حككماتو في التكفيؽ ما بيف دبمكماسية فعالو

كبيف احقيتو االرثيو

كالتاريخية في حماية كرعاية االماكف المقدسة االسالمية كالمسيحية (استمرار الكضع القائـ ما قبؿ
 )1967فاتفاقية كاشطف  1994سجمت بشكؿ كاضح  ..احتراـ اسرائيؿ لمدكر االردني في القدس عند
مفاكضات الحؿ النيائي كاعتراؼ اسرائيؿ بالدكر التاريخي لالردف في القدس ،كبناء عمى ىذه االتفاقية
كبالرغـ مف التحفظ الفمسطيني في البداية اال اف الطرفيف االسرائيمي كالفمسطيني احترامكا كتابعكا الدكر
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االردني في ادارة كرعاية كحماية المقدسات االسالمية كالمسيحية .كمنذ عاـ  1967حتى عاـ 1994
لـ يكف ىناؾ تدخؿ اسرائيمي مباشر بالدكر االردني كلكف بعد ذلؾ التاريخ بدأ ىناؾ نكع مف التنسيؽ
كالمتابعو بيف الجيات االسرائيمية كمؤسسة االكقاؼ االسالمية في القدس.
كمنذ عاـ  1995شكؿ التعاكف كالتنسيؽ المظير العاـ لمعالقة األردنية – الفمسطينية،
كاستثمرت السمطة الكطنية الفمسطينية المكانة الدكلية كاإلقميمية لألردف كلشخص الممؾ حسيف ،مف
أجؿ دفع المفاكضات الفمسطينية  -اإلسرائيمية التي كانت تتعثر بسبب التعنت اإلسرائيمي في معظـ
األحياف ،كاستمرت -كما زالت -زيارات كلقاءات المسؤكليف األردنييف كالفمسطينييف لمتشاكر كالتنسيؽ
في مختمؼ شؤكف القضية الفمسطينية كتطكرات عممية السالـ(.نجـ)2016 ،
كمنذ بداية التسكية السممية كحتى ما قبؿ اندالع انتفاضة األقصى في أيمكؿ 2000ـ امتازت
العالقة األردنية – الفمسطينية ،عمى المستكييف الرسمي كالشعبي ،بأعمى درجات الترابط كالقكة كالمتانة،
فاألردف كاف الداعـ كالرافد الميـ كاألكؿ لمفمسطينييف في قضية استرجاع حقكقيـ الشرعية كالشاممة
بإقامة الدكلة الفمسطينية كعاصمتيا القدس الشريؼ.
كما يؤكد جاللة الممؾ خالؿ لقائاتو بالرئيس الفمسطيني محمكد عباس كلقائاتو الدكلية
كالمحمية عمى دعـ األردف الكامؿ لمسمطة الكطنية الفمسطينية في سعييا إلسترداد حقكؽ الشعب
الفمسطيني خصكصا حؽ إقامة الدكلة المستقمة القابمة لمحياة عمى التراب الكطني الفمسطيني ،كآخر
التطكرات في الجيكد المبذكلة إلطالؽ مفاكضات بيف الفمسطينييف كاإلسرائيمييف لحؿ الصراع
الفمسطيني اإلسرائيمي عمى أساس حؿ الدكلتيف(،نجـ.)2016 ،
كبتاريخ  2013/3/31كقعت اتفاقية كصفت بالتاريخية لحماية المسجد االقصى كاالماكف
المقدسة االسالمية كالمسيحية أكد فييا جاللة الممؾ عبداهلل انو صاحب الكالية كالرعاية عمى المقدسات
االسالمية كالمسيحية بكثيقة مشتركة مع الرئيس محمكد عباس تنص عمى اعتراؼ منظمة التحرير
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الفمسطينية كالسمطة الفمسطينية بدكر ممؾ األردف بصفتو "صاحب الكصاية كخادـ األماكف المقدسة في
القدس ،عمى بذؿ الجيكد الممكنة لرعاية كالحفاظ عمى األماكف المقدسة في القدس كبشكؿ خاص
الحرـ القدسي)Ramahi ,2014(.
كتؤكد االتفاقية عمى الكصاية األردنية عمى األماكف المقدسة في مدينة القدس منذ عاـ
 ،1924كالتي انعقدت بمكجبيا الكصاية عمى األماكف المقدسة لمممؾ الشريؼ الحسيف بف عمي.
كلـ يتكقؼ الدكر االردني الياشمي ،ففي كؿ مناسبة كلقاء محمي كعربي كدكلي يؤكد جاللة
الممؾ عبداهلل حفظو اهلل عمى حماية كرعاية المقدسات كانيا خط احمر كضركرة احتراـ اسرائيؿ
لممعاىدات الدكلية ،كاف االردف سيستمر في بذؿ كؿ جيد لحماية القدس كمقدساتيا كتقديـ كؿ الدعـ
لممقدسسيف لتمكينيـ في المدينة المقدسة كالحفاظ عمى مصالحيـ كحقكقيـ(.كنعاف)2016،
 2.1.3القضايا االجتماعية:
إف الباحث في العالقات االجتماعية بيف األردف كفمسطيف يشعر بأف البمديف بمد كاحد كذلؾ
نظ انر لمعالقات العشائرية المميزة القائمة بيف البمديف ،ىذا كال تكاد تكجد عشيرة في األردف إال كليا
أقارب في فمسطيف ،كالعالقات بينيما قائمة ،كفي ذلؾ دلي هؿ قاطعه عمى كحدة البمديف كقكة العالقات
االجتماعية بينيما ،كاف نير األردف ال يمكف أف يككف حدكدان سياسية تفصؿ البمديف عف بعضيما كىك
كاصؿ ال فاصؿ.
كتتجاكز العالقة االجتماعية الفمسطينية في خصكصيتيا العالقات األخكية القائمة بيف األردف
كغيره مف األقطار العربية .فمنذ أف ظيرت القضية الفمسطينية إلى حيز الكجكد تفاعؿ األردنيكف معيا،
فأثركا فييا كتأثركا بيا .كظمت أحداث فمسطيف تثير ردات فعؿ قكية في شرقي نير األردف ،مثمما
كانت أحداث األردف تجد صداىا في فمسطيف ( عايد.) 1995 ،
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كتعتبر العالقات االجتماعية بيف األردف كفمسطيف عالقة قكية متينة ال نظير ليا في العالـ
كال تتكافر أركاف قكتيا بيف أم طرفيف ،كربما يعكد السبب في ذلؾ الى اليجرات الفمسطينية أثناء
الحركب العربية – اإلسرائيمية إلى األردف عاـ  1948كعاـ  ،1967كاالختالط االجتماعي كالتقارب
مف خالؿ القرابة كالنسب ،كىذا ما جعؿ األردف كفمسطيف يتمتعاف بعالقة اجتماعية مكحدة تربط بيف
البمديف.
كالشعب الفمسطيني يعيش كاقعان اجتماعيان يختمؼ في معطياتو السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية
كالثقافية عف الكاقع الذم يعيشو اإلنساف العربي ،كقد ترتب عمى ذلؾ الكضع االجتماعي الفمسطيني
لجكء العديد مف الفمسطينييف إلى األردف التي فتحت ليـ جميع األبكاب كاعتبرتيـ ابناءىا كعاشكا معيـ
كعممكا كما يعامؿ المكاطف االردني ليثبتكا لمعالـ أنيـ قادركف عمى النيكض
كصاىركىـ كساعدكىـ ي
كالكقكؼ بكجو العدك الصييكني بالعمـ كالفكر السياسي كاالقتصادم(.كنعاف)2011،

 2.1.4قضايا تعميمية:
لقد عكس الكاقع في مدينة القدس فيما يتعمؽ بالتعميـ سياسة االحتالؿ التي لـ تيتـ بتطكير اية
مكارد عمى مدار عقكد طكيمة فظير االىماؿ المتعمد في مجاؿ التعميـ ،كتدىكر كضع التحصيؿ
العممي لطالب القدس.
في ىذا المناخ اتت مسؤكلية الياشمييف لمعشر التربكييف كالمعمميف كالمثقفيف بإنجاح عممية
استمرار كتطكير المناىج الفمسطينية بتبنييا لممنياج االردني كالمقاكمة المستمرة برفض ادخاؿ المنياج
التعميمي االسرائيمي (البجركت).
اف التغييرات في المناىج شكمت العمكد الفقرم لمدعـ كالصمكد المكجو مف قبؿ الياشمييف
اء عف طريؽ المؤسسات التعميمية مثؿ مدارس دائرة االكقاؼ االسالمية كدعـ المعممييف كتحسييف
سك ن
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ركاتبيـ كبناء مدارس كانشاء غرؼ صفية داخؿ البمدة القديمة كخارجيا مما يحفز الطمبة عمى االبداع
كاالعتماد عمى المناىج العربية الكطنية التي تكفر ليـ مساحة مف الثقافة كالمعرفة الكطنية ،حيث كاف
نصيب االسد لمدارس االكقاؼ مف المدارس الخاصة في القدس ،فقد بمغ عددىا اكثر مف  42مدرسة
منتشرة في القدس كضكاحييا كزاد عدد غرفيا الصفية عف  450صفان كاستكعبت اكثر مف  10آالؼ
طالب كاكثر مف  500معمـ كمكظؼ(.التعميـ في القدس )2016
حيث حافظت ىذه المدارس عمى تدريس المنيج االردني تحت مظمة االكقاؼ االسالمية
كالحيمكلة دكف اقحاـ المنياج االسرائيمي فبقيت تبعية ىذه المدارس االدارية كغطائيا القانكني تحت
مظمة االكقاؼ االسالمية االردنية كىناؾ ثالثة مدارس شرعية في القدس تتبع اداريا كماليا بشكؿ كامؿ
لالكقاؼ االسالمية االردنية ،معتمده عمى بنكد اتفاقية السالـ المكقعو بيف الحككمة االردنية كاالسرائيمية
عاـ  1994كخصكصا بمكضكع المؤسسات االردنية العاممة في القدس الشرقية(.الشريؼ)2017 ،
كقد شكمت الجامعات االردنية مكانان مناسبان كقريبان اماـ الطمبة مف مدينة القدس مف خالؿ
التحاؽ مباشر اك بعثات سنكية كمعاممتيـ كطالب االردف مما شكؿ دعمان لممسيرة التعميمية في المدينة
المقدسة ،كقد عمدت الجامعات االردنية بتكجييات مف جاللة الممؾ الى تذليؿ جميع الصعكبات اماـ
الطمبة الفمسطينييف عامة كطمبة القدس خاصة(.الخطيب)2016،

 2.2أىم الق اررات الدولية الخاصة بالقدس في المحافل الدولية
لقد عاش الشعب الفمسطيني في األردف منذ عاـ  ،1948كمارس حقكقو المشركعة السياسية
كاالقتصادية كاالجتماعية كأم أردني .ككانت الكحدة األردنية الفمسطينية أفضؿ نمكذج يحتذل بو عمى
مر التاريخ ،كقد ساعد األردف بحككماتو المتعاقبة عمى اتخاذ ق اررات دكلية ميمة تخص الحفاظ عمى
المقدسات اإلسالمية كتخدـ القضية الفمسطينية.
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كمف أىـ الق اررات الدكلية التي ساىـ األردف في إستصدارىا في عيد الممؾ الحسيف بف طالؿ،
قرار المؤتمر العاـ لبيت المقدس الذم عقد في القدس خالؿ الفترة  1964-5-18إلى 1964-6-2
كتقرر فيو تأسيس منظمة التحرير الفمسطينية برئاسة السيد أحمد الشقيرم ( .نجـ)1994 ،
كقد ساىـ األردف كشارؾ في العديد مف الق اررات التي اتخذتيا الجمعية العامة لألمـ المتحدة ،كنبيف
أىميا فيما يمي ( المجنة الممكية لشؤكف القدس ،القدس في المحافؿ الدكلية:)2016 ،
 .1في  1967/7/4صدر قرار الجمعية العامة رقـ ( 2253دأط )5-القاضي بدعكة إسرائيؿ إلى
إلغاء التدابير المتخذة لتغيير كضع القدس كاالمتناع عف ذلؾ في المستقبؿ.
 .2كفي  1967/11/22صدر قرار مجمس األمف الشيير رقـ ( )242حكؿ إقرار مبادئ سالـ عادؿ
كدائـ في الشرؽ األكسط يرتكز عمى انسحاب القكات اإلسرائيمية مف األراضي التي احتميا في
النزاع األخير عاـ ( ،)1967كتحقيؽ تسكية عادلة لالجئيف الفمسطينييف.
 .3في  1968/4/27دعا قرار مجمس األمف رقـ  250إسرائيؿ إلى االمتناع عف إقامة العرض
العسكرم اإلسرائيمي في القدس.
 .4كصدر في  1968/5/21قرار مجمس األمف رقـ  252الذم يدعك إسرائيؿ إلى إلغاء جميع
إجراءاتيا لتغيير كضع القدس بما في ذلؾ مصادرة األراضي كاألمالؾ.
 .5في  1969/9/15صدر قرار مجمس األمف رقـ  271بإدانة حريؽ المسجد األقصى.
 .6أصدرت الجمعية العامة في  1971/12/20قرارىا رقـ  2851د 26-الذم يطالب إسرائيؿ بإلغاء
ضـ األراضي المحتمة بما فييا القدس.
 .7في 1973/10/22ـ جاء القرار ( )338عمى اثر حرب رمضاف ،ليؤكد عمى تنفيذ القرار السابؽ
 242كالذم يقضي بإنياء االحتالؿ اإلسرائيمي لمضفة الغربية بما فييا القدس كقطاع غزة،
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كغيرىا مف أراضي الدكؿ العربية التي احتمت عاـ  ،1967باإلضافة إلى حؿ مشكمة الالجئيف
حالن عادالن.
 .8قرار مجمس األمف رقـ  465بتاريخ 1980/3/1ـ ،الذم طالب إسرائيؿ لمقياـ بتفكيؾ المستكطنات
القائمة كالتكقؼ عف التخطيط لممستكطنات كبنائيا في األراضي العربية المحتمة بما فييا القدس.
 .9في 1980/7/29ـ صدر قرار الجمعية العامة رقـ دأط  2/7 -الذم يطالب إسرائيؿ بالبدء
باالنسحاب مف األراضي الفمسطينية المحتمة بما فييا القدس ،كغيرىا مف أراضي الدكؿ العربية
األخرل كذلؾ قبؿ 1980/11/15ـ.
 .10أما قرار مجمس األمف رقـ  478فقد نص بتاريخ 1980/8/20ـ عمى عدـ االعتراؼ بما
يسمى" القانكف األساسي" الذم أصدرتو إسرائيؿ بشأف القدس ،كما طمب مف دكؿ العالـ أف تسحب
بعثاتيا الدبمكماسية مف القدس ،كالـ إسرائيؿ أشد المكـ عمى مصادقتيا عمى "القانكف األساسي" في
الكنيست.
 .11قرار الجمعية العامة رقـ  169/35بتاريخ 1980/12/15

أكد عمى حؽ الشعب
الذم ٌ

الفمسطيني في العكدة إلى دياره كممتمكاتو في فمسطيف كحقو في إقامة دكلتو المستقمة ذات السيادة.
 .12أكد القرار رقـ  146/39بتاريخ  1984/12/14الصادر عف الجمعية العامة بأف قرار إسرائيؿ
ضـ القدس كاعالنيا "عاصمة" ليا فضالن عف التدابير الرامية إلى تغيير طابعيا المادم كتككينيا
الديمكغرافي كىيكميا المؤسسي كمركزىا القانكني باطمة كالغية ،كيجب إلغاؤىا فك انر(.العرقاف،
)2002
 .13أعرب مجمس األمف في ق ارره رقـ  672تاريخ  1990/10/13عف الجزع مف أعماؿ العنؼ
في الحرـ الشريؼ كغيره مف األماكف المقدسة في القدس ،كمقتؿ أكثر مف  20فمسطينيان كجرح
 150مف المصميف كالمدنييف.
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 .14قرار الجمعية العامة رقـ  68/45بتاريخ  1990/12/6أكد عمى المبادئ التالية لتحقيؽ سمـ
شامؿ :انسحاب إسرائيؿ مف األرض الفمسطينية المحتمة منذ عاـ  1967بما فييا القدس ،تصفية
المستكطنات ( المستعمرات) ،حؿ مشكمة الالجئيف.
أما مجمس األمف فأداف في ق ارره رقـ  726بتاريخ  1992/1/6إبعاد  12مدنيان فمسطينيان ،كأكد انطباؽ
اتفاقية جنيؼ عمى األراضي المحتمة عاـ  1967بما فييا القدس ،كطالب بعدـ إبعاد مدنييف جدد،
كاعادة المبعديف فك انر(.شعباف)2011،
كبناء عمى طمب مف حككمة المممكة األردنية الياشمية بإدراج
كقد قامت الك ازرة كلجنة اإلعمار
ن
البمدة القديمة مف القدس عمى الئحة التراث العالمي لدل اليكنسكك عاـ  1981كما تـ إدراجيا عمى
الئحة التراث العالمي الميدد بالخطر عاـ  1982كذلؾ لمضغط عمى الدكلة المحتمة لعدـ تغيير المعالـ
التاريخية كالتراثية لمقدس ،كىناؾ دكر فاعؿ لمك ازرة عف طريؽ المشاركة في اجتماعات لجنة التراث
العالمي التابعة لميكنسكك لمتصدم لممحاكالت اإلسرائيمية المستمرة لتغيير معالـ القدس كمحاكالت
إسرائيؿ المستمرة كالمتكررة إلدراج البمدة القديمة مف القدس عمى الئحتيا التمييدية لمتراث العالمي
حيث تجرم ىذه المحاكالت في كؿ عاـ مف قبؿ المجنة الكطنية األردنية لمتراث العالمي التي تشارؾ
بعضكيتيا ىذه الك ازرة ،إضافة لمتعاكف المستمر ما بيف الك ازرة ككؿ مف المجنة الكطنية األردنية لمتربية
ككزرة الخارجية ككذلؾ منظمة
كالثقافة كالعمكـ برئاسة معالي كزير التربية كالتعميـ ك دائرة اآلثار العامة ا
االسيسكك( المنظمة اإلسالمية لمتربية كالثقافة كالعمكـ ) كاالليكسك ( المنظمة العربية لمتربية كالثقافة
كالعمكـ) ( كك ازرة األكقاؼ كالمقدسات اإلسالمية)( .العبادم)2016 ،
كمف أىـ الق اررات التي ساعد األردف في إستصدارىا لصالح القدس قرار اليكنسكك رقـ
 C15/3343الصادر بتاريخ تشريف األكؿ مف عاـ 1968ـ كالذم دعا إسرائيؿ إلى المحافظة عمى
الممتمكات الثقافية خصكصان في القدس القديمة كجاء في الفقرة ( أ) أنو كجو إلسرائيؿ نداء دكلي في
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نطاؽ قرار الجمعية العامة  2253الذم صدر في الدكرة االستثنائية الخاصة الخامسة يدعكىا فيو إلى
أف تحافظ عمى كافة المكاقع أك المباني كغيرىا مف الممتمكات كال سيما في مدينة القدس القديمة ،كأف
تمتنع عف أم عممية مف عمميات الحفريات أك أم عممية لنقؿ ىذه الممتمكات أك تغيير معالميا أك
ميزاتيا الثقافية كالتجارية (.حمبي) 2000 ،
ىذا ،كقد تبنى المجمس التنفيذم لدل اليكنسكك قرار األردف كفمسطيف الذم يؤكد أف التعريؼ
األردني كاإلسالمي التاريخي الثابت بأف المسجد األقصى المبارؾ ىك كامؿ الحرـ القدسي الشريؼ كأف
منطقة طريؽ باب المغاربة جزء ال يتج أز منو ،كقد طالب اليكنسكك إسرائيؿ بااللتزاـ بق اررات الشرعية
الدكلية المتعمقة بتراث القدس القديمة كأسكارىا كالتي أدرجت عمى الئحة التراث العالمي مف قبؿ األردف
منذ عاـ  . 1981كما طالب اليكنسكك إسرائيؿ بالتكقؼ عف تعطيؿ  19مشركع لالعمار الياشمي في
المسجد األقصى كانياء إغالؽ باب الرحمة في المسجد ككانت تكجييات جاللة الممؾ الحسيف تيكلي
مدينة القدس كمقدساتيا اىمية خاصة ،فقد كانت ىذه القضية في اكلكيات اىتماماتو كىي في كجدانو
كعقمو حتى آخر لحظة مف يعمره) Passia،2015 (.
.15

اتخذت منظمة األمـ المتحدة لمتربية كالعمكـ كالثقافة (اليكنسكك) مؤخ ار ق ار ار باستبداؿ

مصطمح جبؿ الييكؿ ،بالمسجد األقصى /الحرـ القدسي الشريؼ ،كبذلؾ تككف المنظمة
الدكلية قد انتصرت لمشركع قرار كاف االردف قدمو يقضي باعتبار مساحة المسجد
االقصى  144دكنما تحتكم عمى معالـ كآثار اسالمية(.الجزيرة)2016،
كقرار منظمة األمـ المتحدة لمتربية كالعمـ كالثقافة (اليكنسكك) الذم ،يقضي بعدـ "كجكد أم صمة
لمييكد في المسجد األقصى المبارؾ".اذ يعتبر قرار تاريخي يؤكد أف المسجد األقصى المبارؾ "الحرـ
القدسي" ،مف المقدسات اإلسالمية الخالصة ،كال عالقة لمييكد فيو .حيث تـ تثبيت كتكثيؽ
المصطمحات التي تحافظ عمى اليكية العربية االسالمية لممسجد االقصى المبارؾ /كامؿ الحرـ
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الشريؼ كساحة البراؽ كجزء مف المسجد االقصى كالقصكر االمكية ًمٍمؾ كقؼ ال يحؽ لغير المسمميف
التصرؼ بيا ،كأف جميع اجراءات اسرائيؿ بصفتيا القكة القائمة باالحتالؿ غير شرعية كتتعارض مع
القانكف الدكلي كتتعارض مع جميع المكاثيؽ الدكلية التي تدعك االحتالؿ لعدـ تغيير أم مف معالـ
كاصالة االماكف المحتمة(.الكيالني)2016،
كيػ ػ ػػأتي ىػ ػ ػػذانتيجػ ػ ػػة لمجي ػ ػ ػػكد الدبمكماسػ ػ ػػية األردنيػ ػ ػػة المكثفػ ػ ػػة ،بقي ػ ػ ػػادة جاللػ ػ ػػة الممػ ػ ػػؾ عب ػ ػ ػػد اهلل
كمقدسػ ػػاتيا ،كمػ ػػف منطمػ ػػؽ الكصػ ػػاية كالرعايػ ػػة الياشػ ػػمية التاريخيػ ػػة عمػ ػػى
الثػ ػػاني لمػ ػػدفاع عػ ػػف القػ ػػدس ٌ
المقدسة اإلسالمية كالمسيحية فييا ،التي يتكالىا الممؾ عبداهلل الثاني حفظو اهلل.
األماكف ٌ

 2.3المؤسسات األردنية في قضية القدس
لقد كانت ك ازرة االكقاؼ االردنية تشرؼ عمى جميع مؤسسات الكقؼ في الضفة الغربية  ،كبقيت
حتى تاريخ قياـ السمطة عاـ  .1994باشرت السمطة الكطنية ادارة مؤسسات الكقؼ بالضفة الغربية
باستثناء المقدسات داخؿ القدس بناء عمى طمب صاحب الكصاية كالرعاية جاللة الممؾ المغفكر لو
الحسيف بف طالؿ رحمو اهلل ،بحيث بقيت القدس تحت االدارة كالكصاية االردنية( .الصمادم)1999 ،
إف دكر ك ازرة األكقاؼ كالشؤكف كالمقدسات اإلسالمية في الحفاظ عمى القدس كالمقدسات فييا،
ينبع مف حرص المممكة األردنية الياشمية ،كعمى رأسيا جاللة الممؾ عبد اهلل الثاني بف الحسيف
حفظو اهلل ،عمى الرعاية كالعناية بالقدس كمقدساتيا ،حيث تكاصؿ ك ازرة األكقاؼ كمديريتيا في القدس
دكرىا في ادراة كعمارة المدينة المقدسة(.نجـ)2016 ،
 2.3.1دائرة االوقاف االسالمية التابعة لوزارة األوقاف والشؤون والمقدسات اإلسالمية األردنية:
كيزيد عدد مكظفي ىذه الدائرة عف  ،800كمنيـ  261حارسان كسادنا لممسجد األقصى يتبعكف
بشكؿ مباشر لك ازرة االكقاؼ كالشؤكف كالمقدسات االردنية ،كجميع المكظفيف العامميف في ىذا الجياز
قبؿ احتالؿ القدس
كالمتقاعديف منيـ يتقاضكف ركاتبيـ مف خزينة حككمة المممكة األردنية الياشمية ى
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عاـ 1967ـ كحتى اآلف ،كيتاقضكف عالكة خاصة مجزية يتميزكف بيا عف زمالئيـ في األردف تسمى
(عالكة الصمكد) كذلؾ لتكريس دعميـ كتثبيت صمكدىـ كعائالتيـ في القدس ،كما يشارككف إخكانيـ
كزمالءىـ في األردف كافة االمتيازات الممنكحة ليـ  ،كتقكـ ىذه الدائرة باإلشراؼ عمى مساجد مدينة
القدس التي يزيد عددىا عف  100مسجد ،كاعمارىا كرعايتيا كصيانتيا كالكعظ كاإلرشاد فييا لتبقى
األجياؿ متعمقة بدينيا كليستمر المجتمع المحمي في أداء رسالتو اإلسالمية الخالدة ،كىذا يجسد الفكر
الياشمي االردني في دعـ المدينة المقدسة كاىميا(.الخطيب)2016 ،
كيأتي المسجد األقصى عمى رأس اىتماـ الدائرة بما فيو قبة الصخرة كالمسجد القبمي كاألسكار
المحيطة بالمسجد كالمساطب كالتكايا كالمقابر ،كليذه الدائرة تنسيؽ مع لجنة إعمار المسجد األقصى
كمع الصندكؽ الياشمي إلعمار المسجد األقصى كقبة الصخرة ،كتشرؼ ىذه الدائرة أيضان عمى
األكقاؼ كاألمالؾ الكقفية كالكقفيات في القدس سكاء كانت خيرية أك ذرية ،كتزيد نسبة ىذه األكقاؼ
عف  %80مف األمالؾ داخؿ البمدة القديمة ( داخؿ االسكار) في مدينة القدس ،كما يزيد عف %60
مف عقارات القدس خارج االسكار .كتعمؿ ىذه الدائرة عمى اإلشراؼ ك كادارة كترميـ كصيانة كاعادة
إعمار ىذه األمالؾ الكقفية كالمحافظة عمى ديمكمتيا مف خالؿ تأجيرىا لسكاف القدس مقابؿ مبالغ
رمزية دعما لصمكدىـ كبقائيـ في المدينة المقدسة .كما تعنى دائرة األكقاؼ بالمتحؼ اإلسالمي حيث
عمدت إلى إعادة إعماره ،كقامت الدائرة بإنشاء مركز لترميـ المخطكطات كالكثائؽ المكجكدة في
مكتبات المسجد بدعـ مف األردف كالعديد مف المشاريع في المسجد االقصى كخاصة عمى االراضي
الكقفية ،كمشاريع اسكانية مثؿ مشركع اسكاف مكظفي االكقاؼ في كادم الجكز ،كمشاريع صحية كدعـ
التعميـ اذ يكجد  42مدرسة تحت المظمة القانكنية لالكقاؼ االردنية كثالث مدارس شرعية تتبع اداريا
كماليا لالكقاؼ يمكليا كيدعميا االردف .كقامت دائرة األكقاؼ اإلسالمية في القدس بالتنسيؽ مع جامعة
القدس بتنفيذ كقفية الممؾ عبد اهلل الثاني التي تعكس رغبة جاللتو باحياء حمقات العمـ كمعرفة عمكـ
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الديف داخؿ اركقة المسجد االقصى  .كمف أىـ إنجازاتو إنشاء الكرسي لدراسة فكر اإلماـ الغزالي"
كمنيجو في المسجد االقصى حيث اف االماـ الغزالي يعتبر مف اىـ عمماء المسمميف صاحب المذىب
الصكفي في االسالـ ،كلو كتابات عديدة كاف اىميا احياء عمكـ الديف ،حيث امر جاللتو بتعييف
االستاذ الدكتكر مصطفى ابك صكم عميد كمية الشريعة في جامعة القدس لتدريس المنيج في المسجد
االقصى كؿ يكـ اربعاء كحمقة عمـ اسبكعية ( .ابك صكم.)2016 ،

 2.3.2المجنة الممكية لشؤون القدس:
تشكمت المجنة بأمر مباشر مف جاللة الممؾ الحسيف نظ ار لالىمية البالغة التي اكالىا جاللتو
لمقدس كالمقدسات في اطار سعيو رحمو اهلل لمحفاظ كدعـ كرعاية كحماية المقدسات كاىؿ المدينة عاـ
1971ـ ،كتـ إعادة تشكيميا عاـ  1994برئاسة األمير الحسف بف طالؿ كعضكية  23شخصية
عربية ،كتيدؼ المجنة إلى تحقيؽ العديد مف المياـ أبرزىا (الحديد:)2015 ،
 .1تجميع الكثائؽ كالمخطكطات كالكتب كالمراجع عف تاريخ مدينة القدس.
 .2تجميع معمكمات عف سياسات إسرائيؿ التي تيدؼ إلى تيكيد القدس.
 .3تسميط الضكء عمى مدينة القدس كاالجراءات التي تقكـ بيا السمطات االسرائيمية في المدينة.
 .4إعداد دراسات عف عركبة مدينة القدس.
 .5ارساؿ مندكبيف لمكشؼ عف الحفريات االسرائيمية كما تقكـ بو مف تغيير معالـ المدينة.
 .6متابعة كؿ ما يحتاجو المسجد االقصى كتكثيؽ االنتياكات االسرائيمية فيو.
 .7إعداد دراسات عف السياسات العربية كالدكلية المتعمقة بمدينة القدس ،كابراز كجية النظر األردنية
حكؿ قضية القدس كمقدساتيا(.كنعاف)2016 ،
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 2.3.3لجنة اعمار المسجد األقصى المبارك والصخرة المشرفة:
تـ تشكيميا بمكجب القانكف االردني رقـ  1954/32كيرأسيا معالي كزير األكقاؼ كالشؤكف
كالمقدسات اإلسالمية كىي تقكـ باإلدارة كالرعاية كالصيانة كالترميـ في المسجد األقصى المبارؾ
لممحافظة عميو ،كقد بمغ عدد مكظفي المجنة حكالي ( )75مكظفان ما بيف ميندسيف كفنييف كعماؿ،
كجميعيـ يعممكف كيشرفكف عمى مشاريع اإلعمار المختمفة التي يتـ إنجازىا في المسجد األقصى
المبارؾ بشكؿ عاـ ،كتستمد المجنة قكتيا كديمكمتيا مف االىتماـ كالرعاية الياشمية ليا كلممسجد
األقصى المبارؾ كتكاص يؿ أعماليا بالرغـ مف االحتالؿ اإلسرائيمي لممدينة المقدسة ،كذلؾ لمحفاظ عمى
اليكية العربية كاإلسالمية ليذه المدينة لتبقى قائمة ببيائيا كجماليا العربي االسالمي .كتشارؾ ىذه
المجنة العديد مف المجاف كالمنظمات الرسمية كاألىمية المعنية بالقدس كمف أىميا الصندكؽ الياشمي
إلعمار المسجد األقصى ،كقبة الصخرة المشرفة ،كلجنة إعمار المسجد األقصى ،كالمؤتمر العاـ
اإلسالمي لبيت المقدس كمجمس أمناء مؤسسة القدس الدكلية ،كغيرىا مف المنظمات(.الحالؽ)2017،
 2.3.4المحاكم الشرعية:
القضاء الشرعي االردني في مدينة القدس بقي يمارس صالحياتو في ادارة الكقفيات ككذلؾ
تصريؼ قضايا االحكاؿ الشخصية كالمدنية بما يشمؿ اصدار شيادات ميالد اك المصادقة عمييا
ككذلؾ الشركع في معامالت جكازات السفر االردنية التي يحتاجيا المقدسيكف كما زالت ىذه الخدمات
تعطى مف خالؿ المحكمتيف الشرعيتيف االبتدائية كاالستئنافية في مدينة القدس ،حيث يتبعاف لدائرة
قاضي القضاة األردنية في كؿ ما يتعمؽ بيما (.المكقع اإللكتركني لدائرة قاضي القضاة
) www.sjd.gov.jo
كبتكجييات ممكية سامية مف صاحب الجاللة الممؾ عبد اهلل الثاني بف الحسيف  -حفظو اهلل-
تكلي حككمة المممكة األردنية الياشمية ممثمة بدائرة قاضي القضاة كعمى رأسيا سماحة قاضي القضاة/
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إماـ الحضرة الياشمية األستاذ الدكتكر أحمد ىميؿ -حفظو اهلل ،المحاكـ الشرعية في القدس أىمية
قصكل مف خالؿ العمؿ عمى تطكير جياز القضاء الشرعي كرفعة شأنو كتزكيده بالكفاءات الالزمة
لتقديـ الخدمات لممكاطنيف المقدسييف كتسييؿ كتبسيط إجراءات معامالتيـ  ،فالمحاكـ الشرعية في
القدس الشريؼ ،الرئة التي يتنفس مف خالليا أىؿ بيت المقدس إذ ىي كسيمة اتصاليـ بإخكانيـ في
الدكؿ العربية كاإلسالمية كالخارج ،كذلؾ عف طريؽ ما يتـ إنجازه مف معامالت كتكثيقات في محكمة
القدس الشرعية  ،باإلضافة إلى دكر ىذا الجياز تحت االحتالؿ في المحافظة عمى إسالمية كعركبة
القدس ،كلكال ىذه الرعاية األردنية لجياز القضاء الشرعي في القدس لقامت سمطات االحتالؿ
اإلسرائيمي

باالستيالء

عمى

المحكمة

الشرعية

كسجالتيا

كضميا

إلى

ك ازرة

األدياف

اإلسرائيمية(.البكرم)2016،
كيتألؼ جياز القضاء الشرعي في القدس مف محكمتيف :األكلى ابتدائية كالثانية محكمة
االستئناؼ باإلضافة الى ديكاف القائـ بأعماؿ قاضي القضاة ،الذم يتـ مف خاللو إدارة أعماؿ شؤكف
المحاكـ الشرعية كاإلشراؼ عمييا .
كتكمف أىمية محكمة القدس الشرعية في ما تقدمو مف خدمات ضركرية ألىالي بيت المقدس
مف شأنيا تعزيز صمكدىـ كتمسكيـ بحقيـ كأرضيـ كمقدساتيـ  ,كالمحافظة عمى اليكية العربية
كاإلسالمية ليذه المدينة المقدسة ،بالرغـ مف كؿ الصعكبات كالتحديات التي تكاجييا أثناء قياميا
بكاجبيا تجاه القدس الشريؼ كأىمو كالتي يضعيا اإلحتالؿ اإلسرائمي  ,حيث قامت سمطات االحتالؿ
بسمب تدريجي لصالحيات محكمة القدس الشرعية االردنية بحيث اصبحت ق ارراتيا غير نافذة ما لـ
يتـ المصادقة عمييا مف المحكمة الشرعية في القدس الغربية التابعة لكزاة األدياف االسرائيمية .
فأصبح عمؿ المحكمة الشرعية يتجمى في أنكاع التكثيقات المختمفة مف عقكد زكاج كطالؽ
القكاـ كالنظٌار كمحاسبتيـ كغير ذلؾ
كككاالت كارث ككصية كحجج كقفية كتعييف األكلياء كاألكصياء ك ٌ
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مف أكجو التكثيؽ ،إضافة إلى معامالت اصدار جكازات السفر االردنية كبعض الدعاكل االخرل التي
ال تحتاج األحكاـ الصادرة فييا إلى دكائر التنفيذ كدعاكل التفريؽ بأنكاعو المختمفة كالحجر كالدعاكل
المتعمقة بالكقؼ كحججو(.شبانة)2016 ،
كفي شير أيار مف عاـ 2009ـ شكؿ سماحة قاضي القضاة /إماـ الحضرة الياشمية األستاذ
الدكتكر احمد ىميؿ كفدا قضائيا برئاسة فضيمة مدير عاـ المحاكـ الشرعية الشيخ عصاـ عبدالرزاؽ
عربيات لزيارة دائرة القائـ بأعماؿ قاضي القضاة في القدس الشريؼ ك محكمتي القدس الشرعيتيف
االبتدائية كاالستئنافية لمكقكؼ عمى احتياجاتيـ كاالطالع عف كثب عمى كاقع عمؿ الجياز القضائي
في القدس الشريؼ كتذليؿ كؿ الصعاب كالمشكالت التي تكاجو أصحاب الفضيمة القضاة الشرعييف في
عمميـ ،كقد أسفرت ىذه الزيارة عف تقديـ تقرير مفصؿ بكاقع العمؿ كاحتياجات الجياز القضائي في
القدس الشريؼ ،كقد قاـ سماحة قاضي القضاة برفع التقرير الى دكلة رئيس الكزراء بمكجب كتابو رقـ
 6024/8/5تاريخ  2009/7/15كقد أكعز دكلتو مشكك ار بتنفيذ التكصيات المذككرة في التقرير كالتي
كانت أبرز مالمحيا عمى النحك التالي :
أبرز مالمح الرعاية األردنية لجياز القضاء الشرعي كتطكيره في القدس :
 .1إمداد الجياز بما يحتاجو مف قضاة ككتبة كحراس كمحضريف ،حيث بمغ عدد العامميف في
الجياز أربعيف مكظفان منيـ خمسة قضاة شرعييف ,كقد أجريت مسابقة قضائيةعاـ 2010ـ
الختيار كتعييف قضاة شرعييف مف المكظفيف العامميف في محكمة القدس الشرعية الحاصميف
عمى شيادة البكالكريكس في الشريعة االسالمية ،كالذيف تنطبؽ عمييـ شركط تعييف القضاة
الشرعييف المنصكص عمييا في قانكف تشكيؿ المحاكـ الشرعية األردني أسفرت عف تعييف
إثنيف بدؿ مف تمت إحالتيـ إلى التقاعد ،كتتجو النية إلى تعييف عدد آخر لدعـ الكفاءات
الالزمة .عمما بأف جميع القضاة كالمكظفيف العامميف في ىذا الجياز كالمتقاعديف منيـ
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يتقاضكف ركاتبيـ مف خزينة حككمة المممكة األردنية الياشمية منذ احتالؿ القدس عاـ 1967ـ
كحتى اآلف ،كيتاقضكف عالكة خاصة مجزية يتميزكف بيا عف زمالئيـ في األردف تسمى
(عالكة الصمكد ) كذلؾ مف أجؿ دعميـ كتكريس صمكدىـ في القدس ،كما يشارككف إخكانيـ
كزمالءىـ في األردف كافة االمتيازات الممنكحة ليـ(.ابكالسعكد)2016 ،
 .2تكفير كدعـ الجياز بكؿ ما يمزمو ألداء ميمتو مف مستمزمات إدارية كفنية مف خالؿ دعـ
الصندكؽ المكحد الذم تجمع فيو كاردات كعائدات المحكمة كالتي تيصرؼ بالكمية عمى
شي مطمقان إلى صندكؽ خزينة حككمة المممكة األردنية
احتياجات المحكمة كال ٌ
يكرد منيا ايم ي
الياشمية ،بؿ تدعـ الحككمة األردنية ىذا الصندكؽ بمبمغ مائتي ألؼ دينار أردني
سنكيا(.ابكالسعكد)2016 ،
 .3قامت دائرة قاضي القضاة في األردف عاـ  2010ـ بإعادة تأىيؿ كترميـ دار محكمة القدس
الشرعية في شارع صالح الديف ،كديكاف القائـ بأعماؿ قاضي القضاة كمحكمة االستئناؼ
الشرعية كمقرىما في القبة النحكية في المسجد األقصى المبارؾ كتزكيدىما بكافة األجيزة
الحديثة مف ماكنات ككاميرات لمتصكير كمكاتب كحكاسيب كأجيزة تكييؼ كخزائف كقاصات
حديدية كأجيزة اتصاؿ كذلؾ حتى تتمكف المحكمة مف القياـ بدكرىا االجتماعي كالقانكني في
خدمة المكاطنيف( .عباسي)2016 ،
 .4االىتماـ بسجالت محكمة القدس الشرعية ألىمية دكرىا التاريخي كذلؾ مف خالؿ تصكير
ىذه السجالت في عاـ 1982ـ نسخة ميكركفمـ كفيرستيا كتجميدىا كترقيـ صفحاتيا كحفظيا
في خزائف حديدية مقاكمة لمعكامؿ الطبيعية حتى يتمكف الباحثكف كالميتمكف كأىالي القدس
مف االستفادة منيا بالصكرة المثمى ،كتـ تثبيت ممكية ىذه السجالت باسـ محكمة القدس
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الشرعية التابعة لدائرة قاضي القضاة باعتماد بطاقة ممكية لكؿ سجؿ ككصفو بصكرة
دقيقة(.شبانو)2016،
 .5تـ إعادة تصكير جميع السجالت التاريخية كالحديثة كسجالت عقكد الزكاج كجرائد الضبط
العثمانية كالسجالت اإلدارية ،تصكي ار رقميا (ديجيتاؿ) .
 .6في عاـ 1981ـ تـ افتتاح قسـ لفيرسة سجالت محكمة القدس التاريخية يدكيا حيث تـ
االنتياء مف فيرسة  205سجالت يدكيا كالعمؿ و
جار الى إعادة فيرستيا كتقنينيا كأرشفتيا
الكتركنيا .
 .7قامت الدائرة بتصميـ برنامج لفيرسة السجالت الكتركنيان تـ مف خاللو فيرسة السجالت مف
سجؿ رقـ  426حتى سجؿ رقـ .950
 .8قامت الدائرة باالنتياء مف فيرسة سجالت عقكد الزكاج كتجميدىا كحفظيا في صناديؽ خاصة
في خزائف حديدية مف سجؿ رقـ  120كحتى سجؿ رقـ  617أم الفترة الممتدة مف أكائؿ
الخمسينياٌت مف القرف الماضي كحتى اآلف(.منصكر)2016،
 .9القياـ بإجراءات عممية تقنية حديثة لممحافظة عمى سجالت محكمة القدس الشرعية مف التمؼ
مف خالؿ تعقيميا كافراغيا مف النايتركجيف  ,كحفظيا في صناديؽ خاصة مقاكمة لمحريؽ،
كبعد ذلؾ حفظيا في خزائف حديدية ذات مكاصفات خاصة لحمايتيا مف السرقة أك التمؼ .
كقد تـ إيفاد مجمكعة مف مكظفي محكمة القدس الشرعية لدكرات متخصصة في ىذا المجاؿ
كفي فيرسة السجالت فيرسة الكتركنية أيضا(.البكرم)2016، ،
 .10قامت محكمة القدس الشرعية خالؿ العاـ المنصرـ  2015ـ بإنجاز مئات المعامالت لممكاطنيف
المقدسييف ،حيث تـ تكثيؽ ما يزيد عمى ثالثة آالؼ( )3000عقد زكاج كخمسمائة كخمس
كعشريف( )525حجة طالؽ كثالثمائة كخمسيف( )350حجة كراثة كتخارج ،كتكثيؽ ثالثة أالؼ
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كمئتيف كاثنتي عشرة ( )3212ككالة خاصة كعامة كالتصديؽ عمى أكثر مف أربعة االؼ
( )4000جكاز سفر كترجمة شيادة ميالد كترجمة شيادة كفاة كالفيف كثالثمئة كاثنتيف كخمسيف
( )2352حجة بمكاضيع مختمفة مف اعالة كاثبات رشد ككالية ككصاية كمكافقة عمى زكاج
كأذكنات زكاج كعزؿ ككيؿ كحجج كقؼ كغيرىا باإلضافة الى فصؿ العديد مف القضايا المنظكرة
لدييا (.شبانو)2016 ،
 -11اف العمؿ جار حاليا عمى تطكير برنامج الفيرسة لممعامالت التي يتـ تسجيميا لدل محكمة
القدس الشرعية ،حتى تتمكف دائرة القائـ بأعماؿ قاضي القضاة في القدس الشريؼ مف أرشفة
كامؿ السجالت لمتسييؿ عمى المكاطنيف المقدسييف المراجعيف لممحكمة في الحصكؿ عمى ما
يخصيـ مف حجج أك كثائؽ بسرعة كسيكلة كدقة متناىية  .عممان بأف ما يتـ إنشاؤه مف قاعدة
بيانات في ىذا المجاؿ يتـ حفظ نسخة عنو لدل دائرة قاضي القضاة في عماف .
كيبمغ مجمكع ما صرؼ عمى المحاكـ الشرعية مف سنة  1967كلغاية سنة  2016مف خزينة
حكؿ إلى إعمار المسجد
المممكة األردنية الياشمية  23.893.000مميكف دينار اردني،اضافةالى ما ٌ
األقصى كالصخرة المشرفة مف سنة  1985إلى سنة  1992مف صندكؽ المحاكـ الشرعية مبمغ ثمانية
مالييف كثالثمائة كتسعة كثالثيف ألؼ كثمانمائة كتسعة كأربعيف دينار أردني فيككف المجمكع تقريبا
(.32,232,849ابك السعكد)2016 ،
 2.3.5الصندوق الياشمي العمار المسجد االقصى:
بتكجييات ممكية سامية مف صاحب الجاللة الممؾ عبداهلل الثاني بف الحسيف حفظو اهلل صدر
قانكف الصندكؽ الياشمي العمار المسجد االقصى المبارؾ كقبة الصخرة المشرفة رقـ  15لسنة
2007ـ كيرأسو صاحب السمك الممكي االمير غازم بف محمد حفظو اهلل الذم يشرؼ بنفسو عمى
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عمؿ الصندكؽ كجميع االعمارات التي يدعميا الصندكؽ في المسجد االقصى بيدؼ تكفير التمكيؿ
الالزـ لرعاية المسجد االقصى المبارؾ كقبة الصخرة المشرفة كالمقدسات االسالمية في القدس الشريؼ
لضماف استم اررية اعمارىا كصيانتيا كتجييزىا كتكفير جميع متطمباتيا ،كلتأكيد اىمية ىذه المقدسات
كحرمتيا لدل المسمميف بشكؿ عاـ كالياشمييف عمى كجو الخصكص(.الكيالني)2016 ،
كمف المشاريع الميمة كالمميزة لمصندكؽ الياشمي انجاز مشركعييف تاريخييف ىما:
 .1مشركع ترميـ الفسيفساء كالزخارؼ الجصية في قبة الصخرة المشرفة ،كالذم تـ تنفيذه عمى
مدل  10سنكات مف  2006كحتى حزيراف .2016
 .2مشركع ترميـ فسيفساء قبة المسجد القبمي /الجامع األقصى ،كالذم تـ تنفيذه منذ بداية عاـ
 2014كاكتمؿ في شير تشريف األكؿ ( .2016ابكعيشو)2015،

 2.3.6برنامج مدرستي فمسطين:
مف ابرز عناكيف الحضكر كالتكاصؿ مع بيت المقدس قطاع التعميـ الذم يجابو تحدم أسرلة المناىج
كتشكيو الحقائؽ اماـ صمكد اسطكرم عمى مدل نصؼ قرف مف االحتالؿ ،كيأتي مشركع مدرستي
كطريؽ قكمي كطني لممحافظة ليس فقط عمى المناىج اك تدريب القطاع التعميمي كنشر الثقافة العربية
كاالسالمية ،بؿ ايضا تكاصؿ كاحتضاف لجزء كبير مف قطاع التعميـ في بيت المقدس ،كال أحد ينكر
أف التعميـ ىك مفتاح اليكية كطريؽ الغد كاألمؿ كالمستقبؿ ليـ.
يشمؿ مشركع مدرستي  21مدرسة تحت ادارة كاشراؼ مؤسسة االكقاؼ االسالمية في القدس كمصدره
االليامي كالفكرم باالضافة الى تمكيمو ىي جاللة الممكة رانيا العبداهلل حفظيا اهلل ،كياتي تاكيدا عمى
كصاية كرعاية الياشمييف لمقدس كاىميا كالمقدسات.
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أسس قكية آمنة كصحية
حيث يقكـ البرنامج باعماؿ البناء كالترميـ كالتاىيؿ لممدارس في القدس عمى ن
اليماف جاللتيا بأف التعميـ ىك الخط الفاصؿ بيف الحياة كالمكت كالنو حؽ اساسي لكؿ االطفاؿ, ،كمف
االمثمة عمى عمميا في القدس ترميـ مدرسة الفتاة الالجئة االساسية حيث تـ انجاز التالي:
 .1تسكية الساحة الخارجية كتحكيميا الى ممعب.
 .2ترميـ كتاىيؿ الممجأ كتزكيده بدرج كتحكيمو الى غرفة كمبيكتر كمخزف.
 .3صيانة كتبديؿ الكحدات الصحية جميعيا.
 .4تركيب اطار حماية خشبي داخؿ الصفكؼ.
 .5معالجة كصيانة القرميد كتبديؿ المتآكؿ كالتالؼ منيا.
 .6تمبيس الدرج كامال بالرخاـ البمدم المميز.
 .7اصالح كصيانة االبكاب كتغيير التالؼ منيا.
 .8صيانة التمديدات الكيربائية كنقؿ المكحة الرئيسية المكشكفة بعيدا عف الطالبات بعد اف كانت
خط ار عمييـ.
 .9نصب حكاجز جبص لتقسيـ المدرسة بشكؿ مناسب كمالئـ لمدارسة مف الداخؿ.
 .10دىاف كطراشة كصيانة جدراف المدرسة مف الداخؿ كالخارج كتنظيؼ الحجر بالرمؿ
كالماء(.مكقع جاللة الممكة رانيا العبداهلل)2016 ،
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الفصل الثالث:
_____ _________________________________________________
اإلعمارات الياشمية لممقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس:
حمؿ الياشميكف أمانة اإلعمار كالترميـ

لممقدسات كاألماكف الدينية في القدس ككانت

مسؤكلية دينية كتاريخية شرفيـ بيا اهلل ليحممكا عبء األمانة بكؿ ثقة كاخالص كحسف أداء ،حيث
أكجد الياشميكف عقدان شرعيان كأخالقيان بينيـ كبيف المقدسات اإلسالمية التي كانت ميكل أفئدة أمة
اإلسالـ ،ككانت حاليـ مع القدس الشريؼ أكلى القبمتيف كثاني المسجديف كثالث الحرميف الشريفيف
ممتزمةن بالتأكيد دكمان عمى تبنييـ لرسالتيـ التي ناضمكا مف أجميا كىي حرية الشعكب كالحفاظ عمى
كرامة األمة .كمع قياـ الدكلة األردنية تطكرت الكالية الياشمية عمى المقدسات اإلسالمية كالمسيحية في
مدينة القدس الشريؼ الى مسؤكلية دكلة كامانة قيادة كحاضنة كطنية عربية (.الرباعي)1994 ،

 3.1اإلعمار الياشمي األول ()1924
اف لبيت المقدس كالمسجد األقصى المبارؾ مكانة مركزيو في عقيدة المسمـ كالمسيحي ،كقد
حرص الياشميكف عمى مر السنيف عمى حماية كرعاية المقدسات االسالمية كالمسيحية منذ الثكرة
العربية الكبرل التي تجسدت بداية بعالقة مباشرة مع اىؿ المدينة كتمبية نداءت النخب الكطنية كالدينية
لمشريؼ حسيف بف عمي بتكلي أمانة رعاية كحماية كصيانة المسجد االقصى المبارؾ منذ عشرينيات
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القرف الماضي كانتياء بكصيتو بأف يدفف بجكار المسجد األقصى المبارؾ ،فدفف في ثراىا عاـ
1931ـ(.نجـ)1994 ،
لقد تبرع الشريؼ الياشمي بمبمغ  50الؼ دينار ذىبي إلعمار كتجديد قبة الصخرة المشرفة
كالمسجد األقصى المبارؾ .ككذلؾ تبعو في ىذا السبيؿ جاللة الممؾ المؤسس الشييد عبد اهلل األكؿ
بف الحسيف رحمو اهلل ،إذ قاـ جاللتو في عاـ  1948بإطالؽ مبادرة إلعادة ترميـ محراب زكريا
كالمباني المحيطة بو نتيجة ألضرار لحقت بالمسجد األقصى؛ كلـ تقتصر عناية كرعاية الممؾ المؤسس
عمى المقدسات االسالمية بؿ شممت المسيحية أيضان حيث عمؿ شخصيا عمى إخماد حريؽ كاد اف
يدمر كنيسة القيامة في عاـ 1949ـ .كاستشيد عمى ثرل المسجد األقصى كىك قادـ لمصالة فيو يكـ
يعبر عف عمؽ ىذه العالقة بيف الياشمييف كالقدس كالمسجد
الجمعة  ،1951/7/20األمر الذم ٌ
األقصى المبارؾ كالمقدسات اإلسالمية األخرل فييا(.مكقع جاللة الممؾ حسيف رحمو اهلل)2016 ،

 3.2اإلعمار الياشمي الثاني ()1964-1951
عممت الحككمة االردنية عمى ترميـ قبة الصخرة المشرفة عاـ  1952كأمر جاللة المغفكر لو
الممؾ حسيف بف طالؿ رحمو اهلل بتشكيؿ لجنة إعمار المسجد األقصى المبارؾ كقبة الصخرة المشرفة
مف خالؿ قانكف رقـ  32لعاـ  ،1954حيث تـ كضع قبة جديدة مف األلمنيكـ المذىب كتغيير رخاـ
الجدراف الداخمية كالخارجية مع إعادة ترميـ الزخارؼ الفسيفسائية كترميـ القيشاني مف الخارج لمقبة.
تـ ترميـ حجارة جدراف المسجد القبمي مع كضع أعمدة رخامية احضرت مف ايطاليا ككضعت في
كما ٌ
األركقة الشرقية لممسجد ،مع ترميـ قبة السمسمة كسبيؿ قيتبام كمصمى النساء ،كبدأ الترميـ الثاني لمقبة
عاـ  1959كانتيى عاـ 1964ـ(.الرباعي)2001 ،
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 3.3اإلعمار الياشمي الثالث ( )1994-1964
بدأ ىذا اإلعمار بتكسية قبة الصخرة المشرفة بألكاح النحاس المذىب مع تكسية أسقؼ الجامع
القبمي كالصخرة بألكاح الرصاص .حيث بمغ ىذا اإلعمار ذركتو بعد أف تعرض المسجد األقصى
المبارؾ لمحريؽ بتاريخ  1969/ 8/21عمى يد الييكدم دنيس ركىاف االسترالي الجنسية (نجـ)1980،
شب الحريؽ في ثالثة مكاضع ،األكؿ في مسجد عمر الكاقع في الزاكية الجنكبية الشرقية
كقد ٌ
مف المسجد األقصى ،المكضع الثاني في كسط الجدار الجنكبي كفي منبر صالح الديف بالذات،
كالمكقع الثالث في الشباؾ الكاقع في الزاكية الجنكبية الغربية مف المسجد األقصى .كبمغت مساحة
الجزء المحترؽ مف المسجد  1500متر مربع مف أصؿ  4400متر مربع كىي المساحة الكمية
لممسجد(.ابك صالح)2015 ،
ىذا ،كقد قطع اإلسرائيميكف الماء عف الحرـ الشريؼ لكي ال يستعمؿ في إطفاء الحريؽ .كسيارات
اإلطفاء اإلسرائيمية لـ تحضر إلى المكاف إال بعد أف أطفئ الحريؽ بالكامؿ ،عممان بأف الذم أطفأ
الحريؽ ىـ السكاف العرب الذيف يقطنكف بجكار المسجد األقصى كبمساعدة مف سيارات اإلطفاء العربية
التي قدمت مف مدينتي الخميؿ كراـ اهلل (.نجـ)1994 ،
كاثر الحريؽ الذم أشعمو الييكدم كأتى عمى ثمث مساحة المسجد األقصى المبارؾ ،سارع جاللة
الممؾ الحسيف ابف طالؿ طيب اهلل ثراه ،إلى إصدار تكجيياتو الممكية السامية لمجنة إعمار المسجد
األقصى المبارؾ كقبة الصخرة المشرفة ،بتحمؿ مسؤكلياتيا التاريخية كالسيادية تجاه القدس كمقدساتيا.
نتيجة لذلؾ ،طكرت لجنة االعمار جيازىا الفني المقيـ في القدس ،بحيث أصبح يضـ ميندسيف
معمارييف كمدنييف ،كيضـ عمماء آثار كمساحيف ،كعماالن فنييف ذكم اختصاص بأعماؿ الزخرفة
الرخامية كالجبصية كالفسيفساء المذىبة كالنكافذ الزجاجية الممكنة .كاشتمؿ االعمار في ىذه المرحمة
عمى إزالة آثار الحريؽ اإلسرائيمي الذم دمر حكالي ثمث مساحة المسجد ،كأتمؼ القبة الخشبية
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الداخمية المزخرفة كبعض األعمدة كالجسكر الخشبية المزخرفة كالكتابات القرآنية كالسجاد كمقاـ
األربعيف كمحراب زكريا كمسجد عمر كمنبر صالح الديف .ىذا ،كأعادت لجنة االعمار المسجد
كالسابؽ كفقان ألحدث المكاصفات العالمية ،كتقدي ار لجيكدىا كابداعيا في العمؿ حصمت المجنة عمى
جائزة األغاخاف العالمية لمعمارة .كجاء االعمار الياشمي بعد حريؽ المسجد كما يمي (:رباعي،
)2001
 .3إعادة إنجاز الجزء الميدكـ كتأسيسو عمى الصخر الطبيعي.
 .4كتابة جميع اآليات القرآنية المذىبة كما كانت قبؿ الحريؽ.
 .5إعادة بناء مسجد عمر كمحراب زكريا كمقاـ األربعيف كزخرفتيا.
ىذا ،كتـ إنجاز الزخارؼ الخشبية لمسقؼ الداخمي مف الجامع األقصى مكاف الجزء الذم التيمتو نيراف
الحريؽ عاـ 1969ـ .كما تـ تصفيح األجزاء المتبقية مف سقؼ الجامع الذم انيار بالخشب كعمؿ
الرسكمات ليا كتكسية سطح األركقة الشرقية بالرصاص كعمؿ مدة الميالف الالزمة.
إضافة إلى إنجاز األعماؿ التالية:
 .6أساسات الجدراف الجديدة كاألعمدة بدالن مف المحترقة كالميدكمة.
 .7القكاعد الخرسانية كالزنانير الخرسانية المسمحة كاألعمدة الخرسانية المسمحة.
 .8أرضية خرسانية مسمحة بدالن مف األرضية السابقة العادية.
 .9السقؼ الخرساني المسمح بدالن مف المحترؽ كالميدكـ.
 .10األقكاس الحجرية البيضاء كالحمراء كالجدراف العمكية الحجرية الحاممة لمسقؼ.
 .11إنشاء كاجية كسقؼ مسجد عمر مع االبقاء عمى الشكؿ المعمارم السابؽ.
 .12إنشاء أعمدة رخامية فكؽ قكاعد حجرية بدالن مف التالفة.
 .13كاجية جديدة لمقاـ األربعيف.
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 .14كاجية محراب زكريا.
 .15نافذة مف الجبص كالزجاج الخميمي الممكف.
 .16عمكداف مف األعمدة األربعة الحاممة لمقبة مع القكس الحجرم الكبير فكقيا.
 .17كغيرىا مف أعماؿ الجبص كالتمديدات الكيربائية .كقد بمغت تكاليؼ األعماؿ المنجزة بعد
الحريؽ”“3,000,000دكالر( .العبادم)2013 ،
كتـ اعمار كنيسة القيامة خالؿ العيد الياشمي كقبؿ االحتالؿ اإلسرائيمي في عاـ  1967اعما انر
شامالن شمؿ القبة كالجدراف ،كمنحكا الحرية المطمقة لمطكائؼ المسيحية المختمفة لصيانة كاعمار كرعاية
كنائسيـ كاديرتيـ (مكقع جاللة الممؾ عبداهلل الثاني.)2016،

كبالرغـ مف الظركؼ السائدة في تمؾ الفترة الزمنية إال أف حماية الياشمييف لممقدسات اإلسالمية
كالقدس لـ تتكقؼ ،فكاصؿ الممؾ الحسيف بف طالؿ رحمو اهلل تعالى دعمو إلعمار المقدسات
اإلسالمية كالمسيحية خاصة بعد الحريؽ الذم نشب في المسجد األقصى ،كنتيجة ذلؾ أمر المغفكر لو
الحسيف بف طالؿ بإعادة بناء المنبر الذم يعتبر جيدان رئيسيان عظيمان لحماية التراث الفكرم لمعالـ
اإلسالمي ،كاعادة تركيب القبة الخارجية باستبداؿ ألكاح األلمنيكـ بأخرل مف الرصاص ،كأعيد تركيب
سكرة اإلسراء بالفسيفساء المذىبة ،كترميـ القبة الخشبية الداخمية كالرخاـ كاألسقؼ كاألقكاس كاألعمدة
كالزخارؼ .ىذا كبقي العمؿ ساريان حتى عاـ  1974بإعادة إعمار المسجد األقصى(.نجـ)2004 ،

كتـ ترميـ سكؽ القطانيف عاـ  1973حيث باشرت لجنة االعمار في ترميـ ىذا السكؽ مع دائرة
األكقاؼ في القدس ،كقد حاكلت إسرائيؿ إيقاؼ ىذا الترميـ لما ليذه السكؽ مف أىمية بالغة كفائدة
لمسياحة العربية .باإلضافة إلى ترميـ المتحؼ اإلسالمي الذم يقع في الزاكية الجنكبية الغربية مف
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الحرـ الشريؼ .كقد تـ إصالح التشققات الرأسية في سبيؿ قايتبام كىك السبيؿ المكجكد فكؽ آبار الماء
في الحرـ الشريؼ ،كترميـ الزخرفة الداخمية لرقبة القبة ،كقى ٌدرت التكاليؼ المبدئية لترميـ السبيؿ ب
 33,000دكالر تقريبان انذاؾ ( نجـ)1986 ،
كفي الحديث عف اعمار المباني األثرية في مدينة القدس يتجمى دكر الياشمييف في الحفاظ عمى
الطابع األثرم عبر العصكر المتعاقبة ،حيث قامت مدرسة اآلثار البريطانية بالتعاكف مع دائرة األكقاؼ
اإلسالمية في القدس كالصندكؽ الياشمي العمار المسجد االقصى التابع لمكتب األمير غازم في
األردف ،كذلؾ بحكـ الكصاية الدينية عمى المسجد األقصى ،بأنشاء قسـ خاص في إدارة األكقاؼ
اإلسالمية في القدس لمتعاكف مع المدرسة البريطانية مف اجؿ كضع تصاميـ جديدة بذات الطابع
األثرم ،كقدـ تقر هير إلى اليكنسكك عاـ  1980ـ اتخذ عمى أثره قرهار اعتبر مدينة القدس مدينة أثرية
كىي بحاجة إلى خمسة كعشريف مميكف دكالر مف أجؿ ترميـ األبنية األثرية(.رباعي)1994،
إف الياشمييكف كاألردف كانكا كما زالكا كعمى مر العصكر يحافظكف عمى القدس كيعتبركنيا
كديعة كأمانة لذا ال بد مف العمؿ عمى الحفاظ عمى ىكيتيا العربية اإلسالمية ،كلتحقيؽ ذلؾ تقكـ ك ازرة
األكقاؼ كالشؤكف كالمقدسات اإلسالمية بدكر كبير كفاعؿ في الحفاظ عمى األماكف المقدسة في القدس
عف طريؽ الرعاية المستمرة كاالعمار المادم كالمعنكم لممقدسات اإلسالمية كالمسيحية(.ابك صالح،
)2015
ىذا ،كقدـ األردف ممفان عف القدس إلى اليكنسكك في نياية 1980ـ كتـ اتخاذ قرار مف قبؿ
اليكنسكك في أيمكؿ  1981أدرجت القدس القديمة بمكجبو ضمف قائمة التراث العالمي بحيث ال يحؽ
ألم جية أف تعبث في آثارىا أك تغير معالميا .كقد كضعت خطة لترميـ آثار القدس كالمحافظة عمى
تراثيا ،كبكشر في تشريف األكؿ  1981بكضع ىذه الخطة مكضع التنفيذ كمف أىـ ما جاء بيذه الخطة
ىك اعتبار مبنى المتحؼ اإلسالمي الكاقع داخؿ الحرـ الشريؼ ضمف خطة الترميـ كاصالح المتحؼ
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كتطكيره كتنظيمو كتنظيـ التكييؼ كاإلنارة فيو .كأيضان االىتماـ بمكتبة المسجد األقصى ( .كنعاف،
.)2011
كتمت المكافقة في عاـ 1985ـ عمى إعداد كتنفيذ مشركع إعمار قبة الصخرة المشرفة ،كأحيؿ
العطاء عمى شركة إيطالية لكف تفجر االنتفاضة الفمسطينية األكلى حاؿ دكف تنفيذه ،كال يزاؿ االىتماـ
الياشمي باإلشراؼ عمى المدينة المقدسة كاعمار مساجدىا قائمان كمتكاصالن(.الحالؽ)2017 ،
بعد االنتياء مف إعمار المسجد األقصى كجد جاللة الممؾ الحسيف بف طالؿ أف لجنة االعمار
تعاني مف نقص مالي كبير ال سيما أف تنفيذ التصفيح النحاسي لقبة الصخرة يحتاج لمبالغ كبيرة .مما
التبرع بمبمغ مف الماؿ لمجنة االعمار حتى تستطيع القياـ بأعماليا .كقد أكضح ذلؾ
حدا بجاللتو إلى ٌ
في رسالتو إلى رئيس لجنة االعمار بتاريخ  1992/2/11جاء فييا " أف ما تـ انجازه حتى اآلف في
اتجاه البدء بعممية إعادة الترميـ كاالعمار يبعث فينا جميعان الرضا كاالعتزاز ،كا ازء استكماؿ الدراسات
كطرح العطاءات المتعمقة بيذه العممية فانو ليسعدنا أف ننقؿ إليكـ تبرعنا الشخصي مقدمان ليذا العمؿ
العظيـ باسـ أسرتي الياشمية سميمة آؿ البيت كحاممة رسالتو ،كاذ عممنا منكـ اف ما ىك متكفر لديكـ
ىك مبمغ مميكف كمائتي ألؼ دينار أردني فإنني أضيؼ ليذا المبمغ ما مقداره  8,249,000دكالر تبرعان
شخصيان مني كمف أسرتي الياشمية"( .المجنة الممكية لشؤكف القدس)2016 ،
كشمؿ األعمار الياشمي تصفيح قبة الصخرة المشرفة بحكالي( )5000قطعة ذىبية ،كاعادة بناء
دعامات السطح ،كترميـ قبة السمسمة ،كالمتحؼ اإلسالمي ،كضريح المغفكر لو الشريؼ الياشمي
الحسيف بف عمي ،كالمدرسة االرغكنية ،كباب الرحمة (الباب الذىبي) ،كمدخؿ باب القطانيف ،كبناء
مكتبة المسجد األقصى المبارؾ ،كالقبة النحكية ،كالساحات كالممرات كالمصاطب ،كسبيؿ قتبام.
تميز الدعـ الياشمي لمقدس كالمقدسات كخصكصا مسرل جدىـ المصطفى صمى اهلل عميو
كسمـ دعما مطمقان ال حدكد لو ككاف ليـ االثر عمى جميع االصعدة عبر الحقبة الياشمية لمقدس كما
58

بعد احتالليا بالتبرع كالعطاء كالدعـ المباشر كمف ماليـ الخاص عمى الرغـ مف الظركؼ التي كانت
كما زالت تمر بيا الدكلة االردنية اجتماعيان كاقتصاديان كسياسيان فقد تحمؿ جاللة الممؾ المغفكر لو بإذف
اهلل الحسيف بف طالؿ كامؿ نفقات اإلعمار مف عاـ  1994 -1992مف مالو الخاص حيث قاـ ببيع
قص ار خاصا في المممكة المتحدة

كقد بمغت ثمانية مالييف كمئتيف كتسعةن كأربعيف ألؼ دكالر

( )8,249,000باإلضافة إلى ما ىك متكفر مف مبمغ في صندكؽ لجنة األعمار كقدره 1,751,852
دكال انر ( .كنعاف)2011 ،

 3.4اإلعمار الياشمي الرابع
إنجازات جاللة الممك عبد اهلل الثاني بن الحسين في رعاية واعمار مدينة القدس 2016-1999
منذ أف استمـ جاللة الممؾ عبد اهلل الثاني بف الحسيف الحكـ أعمف كفي جميع المناسبات
خصكصية القدس كمكانتيا بالنسبة الى األمة العربية كاإلسالمية ،كأف األردف سيقؼ في كجو كؿ
محاكالت التيكيد التي تتعرض ليا المدينة.
كاستم ار ار ليذا المكقؼ الياشمي ،حرص جاللتو منذ تكليو الكالية عمى رعاية المقدسات
اإلسالمية كالمسيحية في القدس كتعزيز صمكد األشقاء فييا كجعميا محط اىتمامو كعنايتو ،فاكعز
جاللتو بتشكيؿ مجمس أمناء الصندكؽ األردني الياشمي إلعمار المسجد األقصى المبارؾ كقبة
الصخرة المشرفة في أيمكؿ  ،2007كبيف أف اليدؼ مف تأسيس الصندكؽ ىك مأسسة العمؿ في ىذا
االتجاه كتكفير الدعـ الالزـ لرعاية المقدسات كادامتيا(،نجـ)2016 ،
أمر جاللتو بتخصيص مبمغ مميكف ك 113ألؼ دينار أردني لمصندكؽ مف أجؿ دعـ المشاريع
في المسجد األقصى المبارؾ بيدؼ االستمرار في الحفاظ عمى المقدسات الستمرار جماليا كبقائيا.
(زىراف ،العمايرة )2009
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كيكمف عمؿ الصندكؽ في أنو يمثؿ المظمة الحاضنة لجميع المؤسسات التي تعمؿ عمى تقديـ
كجمع التبرعات كاليبات مف أجؿ القدس بغية تحديد كجيتيا ،كمف أىـ اإلعمارات التي تـ إنجازىا
الربع لغاية اليكـ:
منذ بداية اإلعمار الياشمي ا

 3.5المشاريع في المسجد األقصى المبارك
 .1إعادة صنع منبر صالح الديف؛ بعد الحريؽ الذم نشب بالمسجد األقصى أمر جاللة المغفكر لو
الحسيف بف طالؿ بإعادة بناء منبر صالح الديف ،ككاصمت المجنة إعمار المنبر ليككف ذا
مكاصفات عالية الجكدة ،كقد شاء القدر أف ينتقؿ جاللة الممؾ الحسيف بف طالؿ إلى الرفيؽ
األعمى قبؿ إتماـ صنع المنبر ،كلكف الياشمييف ككعيدىـ يكاصمكف مسيرتيـ لمحفاظ عمى القدس
كالمقدسات ،ككاصؿ الممؾ عبد اهلل الثاني بف الحسيف دعمو كاشرافو عمى إعادة صنع منبر صالح
الديف.
كضع جاللة الممؾ عبد اهلل الثاني بف الحسيف حفظو اهلل المكحة الزخرفية األكلى عمى جسـ
المنبر في 2002-12-1ـ كأمر المجنة الممكية لشؤكف القدس كالمقدسات اإلسالمية بالسير قدمان
كمتابعة إعادة صنع منبر صالح الديف ليعكد المنبر عمى صكرتو المميزة ببالغ الدقة كما أراد جاللة
المغفكر لو الحسيف بف طالؿ عندما أبدل تكجيياتو بإعادة صنع المنبر في عاـ 1993ـ .كيشار إلى
أف التحدم الكبير الذم كاجو الميندسيف كالحرفييف المشرفيف عمى صنع المنبر ىك تجميع 16.500
قطعة بعضيا ال يتعدل طكلو المميمترات دكف أف يككف فيو أم مكاد تثبيت مف صمغ أك مسامير أك
اغ أك غراء بؿ استخداـ طريقة التعشيؽ كىك فف مف فنكف الزخرفة (.زىراف ،كالعمايرة)2009 ،
بر و
إف صالة الجمعة في األسبكع األكؿ مف شير شباط  2007بالمسجد األقصى ستبقى كلف
تمحى مف العقكؿ كاألذىاف حيث شيد ىذا اليكـ عكدة منبر صالح الديف إلى المسجد بعد سنيف
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طكيمة ،كبمغت كمفة إعادة صنع المنبر حكالي  3مالييف دكالر كاستغرؽ العمؿ بو أربع سنكات .صنع
المنبر مف خشب أرز لبناف كلو بكابة فكقيا تاج عظيـ ثـ درج يرقى إلى القكس أعاله كشرؼ خشبية،
كالمنبر مرصع بالعاج كاألىبنكس ،كفيو نقكش كحفر عمى الخشب.
 .2تنفيذ نظاـ اإلنذار مف الحريؽ في الحرـ القدسي الشريؼ كتركيب نظاـ إطفاء متطكر فضالن عف
صيانة مركز اإلطفاء كتزكيده بعشر سيارات إطفاء مجركرة بالتعاكف مع الدفاع المدني األردني.
 .3تكسية اسطح المسجد القبمي بألكاح الرصاص.
 .4ترميـ الزخارؼ الفسيفسائية في رقبة القبة مف الداخؿ كالمثمثات الكركية مع ترميـ فسيفساء كاجية
الركاؽ األكسط لممسجد القبمي.
 .5تركيب الشدادات الخشبية كزخرفتيا مع ترميـ األسقؼ الداخمية.
 .6عمؿ بعض الشبابيؾ الجصية الممكنو مع تركيبيا.
 .7ترميـ األبكاب الخشبية الرئيسية لممسجد مع تغيير التي تـ تخريبيا كتكسيرىا مف قبؿ االحتالؿ
خالؿ االقتحامات.
 .8فرش المسجد بأجكد أنكاع السجاد الفاخر.
 .9ترميـ الرخاـ الداخمي في مقاـ األربعيف كمحراب زكريا(.ابكعيشو)2017،
 3.5.1المشاريع في مبنى قبة الصخرة المشرفة
شممت الرعاية الياشمية في عيد جاللة الممؾ عبد اهلل الثاني ترميـ األعماؿ الفنية في مختمؼ
مرافؽ قبة الصخرة المشرفة ،كىذه الكاجيات الفنية الزخرفية تعد مف كنكز اإلنجاز الفني اإلسالمي
الذم يعكد لمعصر األمكم:
 .1ترميـ كاعادة تأىيؿ صحف قبة الصخرة المشرفة كاستبداؿ البالط التالؼ كاعادة التبميط كعمؿ
الكحمة الالزمة ( كنعاف.)2011 ،
61

 .2مشركع ترميـ القبة الخشبية مع الزخارؼ الجصية الذم استغرؽ عشر سنكات.
 .3مشركع ترميـ الزخارؼ الفسيفسائية في رقبة قبة الصخرة مف الداخؿ ،كترميـ الفسيفساء المتكاجدة
عمى أضالع المثمف الداخمي لمبنى قبة الصخرة المشرفة(،ابكعيشو.)2015 ،
 .4ترميـ رخاـ الجدراف الداخمية لممبنى.
 .5فرش مسجد قبة الصخرة المشرفة بأجكد أنكاع السجاد الفاخر؛ أمر جاللتو بتغيير سجاد مسجد
قبة الصخرة ،كىذا إف دؿ فإنما يدؿ عمى مكارـ الياشمييف كدليؿ عمى تعمقيـ بالقدس ،كفي
يكـ  18تشريف األكؿ  2006فرش مسجد قبة الصخرة بالسجاد الجديد كذلؾ بإشراؼ خبراء أتراؾ
ك فمسطينييف .كقد تمت إزالة السجاد القديـ الذم يعكد فرشو إلى عاـ  ،1996ىذا كاعتبر كزير
األكقاؼ كالشؤكف كالمقدسات اإلسالمية عبد الفتاح صالح أف ىذه المبادرة تؤكد حرص جاللتو
كمتابعتو لكؿ ما يتعمؽ باألماكف المقدسة كالحفاظ عمييا .كأيضا تمت إعادة فرشو بأجكد أنكاع
السجاد الفاخر خالؿ شير رمضاف مف العاـ (.2015الخطيب)2016 ،
 .6ترميـ األسقؼ الخشبية الممكنة في أركقة مبنى قبة الصخرة مف الداخؿ (قيد اإلنشاء).
 .7تذىيب ىالؿ القبة بكرؽ الذىب عيار . 24
 .8ترميـ (قبة شعرات النبي)
 .9تذىيب الشريط الرخامي العمكم بكرؽ الذىب عيار .24
إضافة إلى اجراء عمميات صيانة دكرية لممبنى كمحتكياتو.
 3.5.2مشاريع المصمى المرواني:
 .1ترميـ االركقة الداخمية لممصمى؛
 .2مشركع نظاـ قضباف الشد كالربط لجدراف المصمى المركاني؛ حيث أمر جاللتو بالتعاقد
مع إحدل الشركات اليندسية المتخصصة لتنفيذ مشركع قضباف الشد كالربط لمجدراف
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الداخمية لممصمى المركاني كذلؾ حفاظان عمى سالمة المبنى كسالمة المصميف .كقد
بمغت كمفة ىذا المشركع نحك أربعيف ألؼ دينار.
 .3مشركع المكرمة الممكية بفرش المصمى باجكاد انكاع السجاد الفاخر.
 .4مشركع بناء القكس الحجرم لمدخؿ المصمى.
 .5مشركع اعماؿ الصيانة الكاممة لسطح المصمى كقنكات تصريؼ المياه مف فكقو.
 .6صيانة شبابيؾ كبكابة المصمى المركاني الشرقية.
 .7ترميـ ميد عيسى عميو السالـ ،الذم يقع في المنطقة الجنكبية الشرقية مف المصمى
المركاني في الحرـ الشريؼ ،حيث حضر فريؽ ايطالي لمعمؿ عمى تنظيؼ القبة
كتثبيتيا كدىنيا مف الخارج كالداخؿ( .اعكيضو)2016 ،
 3.5.3مشاريع االقصى القديم:
 .1صيانة كترميـ المسجد كالمكتبة الختنية بداخمو.
 .2مشركع فرش االقصى القديـ باجكاد انكاع السجاد الفاخر.
 3.5.4مشاريع االعمار في المتحف االسالمي
 .1تكسية سطح المتحؼ كقبتو بالكاح الرصاص الجديدة
 .2عمؿ صيانة داخمية لممتحؼ.
 3.5.5مشاريع االعمار في الباحات الخارجية لممسجد األقصى المبارك
 .1ترميـ قبة السمسمة كسبيؿ قايتبام.
 .2ترميـ بالط كتبميط ثالثة االؼ متر مربع مف ساحات كممرات المسجد االقصى
المبارؾ.
 .3اعادة تاىيؿ شبكة المياه كالصرؼ الصحي كشبكة الككابؿ الكيربائية.
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 .4ترميـ كصيانة المنطقو الشمالية خمؼ مبنى االحكاؿ مف باب المجمس كلغاية منطقة
الحرش الشرقية مع تركيب تسع نقاط اطفاء مكزعة في تمؾ المنطقة.
 .5ترميـ مبنى مكتب االحكاؿ مف الداخؿ كالخارج.
 .6اعادة تاىيؿ المبنى الذم تشغمو الشرطة كاستمر العمؿ بو لمدة عاـ.
 .7ترميـ كصيانة جميع الغرؼ كمكاتب االكقاؼ الكاقعو داخؿ حدكد المسجد االقصى
المبارؾ.
 .8ترميـ االبكاب الرئيسية الخارجية لممسجد االقصى مثؿ باب القطانيف كباب المغاربة
كباب االسباط.
 .9مشركع ترميـ السكر الجنكبي كالشرقي لممسجد االقصى المبارؾ حيث تـ:
 فؾ الحجارة بكؿ عناية كحذر.
 إزالة األتربة كنجؼ المكنة المفككة خمؼ الحجر .
 نجؼ المكنة التي تـ حفيا إلتاحة المجاؿ لبناء الحجر بشكؿ عمكدم
ككضع مكنة خمفو(.اعكيضو)2016،
قامت ك ازرة األكقاؼ بتكجييات مف حضرة صاحب الجاللة الممؾ عبد اهلل الثاني كمف خالؿ
تعاكنيا مع احد المراكز االستشارية المتخصصة في جميكرية مصر العربية بالكشؼ عف الحائط
الشرقي لمحرـ الشريؼ ،كأجريت دراسة تحميمية لعناصر ىذا الجدار باستخداـ أحدث األجيزة
المتخصصة لمثؿ ىذا العمؿ .كقد أكد التقرير الفني النيائي ليذه الدراسة سالمة الجدار ،باإلضافة إلى
التقارير الفنية المقدمة مف جياز لجنة اإلعمار الفني في المسجد األقصى المبارؾ ،كعمى الرغـ مف
ذلؾ ،كفي إجراء احتياطي كقائي تـ التعاقد مع إحدل الشركات المحمية المتخصصة لربط ثالثة
صفكؼ مف األعمدة المكازية لمجدار الشرقي مع الجدار الشرقي لممسجد األقصى باستخداـ نظاـ
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قضباف الشد كالربط ،كقد تـ االنتياء مف المرحمة األكلى  /العاجمة كالمتمثمة بمعالجة البركز الحاصؿ
في جزء مف الجدار الشرقي (.مكقع جاللة الممؾ عبد اهلل الثاني بف الحسيف)
.10

مشركع ترميـ المكتبة المكجكدة في الجية الجنكبية الغربية مف المسجد.

.11

مشركع ترميـ مئذنة باب الغكانمة ،حيث استبدلت الحجارة التالفة مف المئذنة كرمـ الجزء
السفمي منيا ،كما أنير الجزء العمكم مف المئذنة ،كترميـ مئذنة باب السمسمة مع إضاءة القسـ
العمكم منيا.

.12

كلـ يقتصر العمؿ عمى عناصر المسجد األقصى الداخمية بؿ لقيت المرافؽ األخرل اىتمامان
كاضحان ،حيث جرل ترميـ الساحة في سكؽ القطانيف كالتي يبمغ طكليا حكالي  50مت انر،
ككذلؾ اينجز تنظيؼ قناة مياه لتصريؼ األمطار مقابؿ باب السمسمة( .الحالؽ)2017 .

.13

كمف أجؿ الحفاظ عمى التراث ،تـ إنشاء مركز لترميـ المخطكطات كتجييزه بمختبر عممي
كتزكيده بمكظفيف تـ ارساليـ إلى إيطاليا لحضكر دكرات متخصصة في مجاؿ ترميـ
المخطكطات .كفي عاـ  2008كبدعـ مف جاللتو تـ تقديـ  70الؼ دينار اردني مف اجؿ
دعـ المركز.

.14

كبما اف مشاريع االعمار الياشمي ال تقتصر فقط عمى المسجد األقصى المبارؾ ،فقد قامت
مديرية أكقاؼ القدس باإلشراؼ عمى عدد مف المشاريع الخاصة بترميـ المباني كالعقارات
كاألمالؾ في مدينة القدس مثؿ :ترميـ سكؽ القطانيف ،ترميـ المدرسة الطشتمرية ،ترميـ رباط
عالء الديف البصيرم ،ترميـ كقؼ الشيابي ،مشركع بناء كتشطيب مبنى كمية األمة في
ضاحية البريد .ترميـ ديكاف آؿ العباسي بتبرع مف جاللة الممؾ عبداهلل بمبمغ  70الؼ
دينار(.عباسي)2016 ،
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كقد أدت عمميات الحفر تحت المسجد األقصى التي قامت بيا إسرائيؿ إلى انييار جزء مف
طريؽ باب المغاربة نياية عاـ  ،2004كقد منعت إسرائيؿ ك ازرة األكقاؼ مف ترميـ ىذه الطريؽ لمدة
ثالث سنكات ،ثـ قامت إسرائيؿ بحفر طريؽ باب المغاربة في عاـ  2007كىذا خالفان لما جاء في
اتفاقية الحفاظ عمى التراث العالمي الثقافي كالطبيعي  ( 1972يكنسكك) كال يزاؿ األردف يجرم
اتصاالتو إلى اآلف لكقؼ عمميات الحفر كترميـ الطريؽ كالمحافظة عمييا ( .العبادم)2013 ،
كلألردف دكر فاعؿ عند قياـ السمطات اإلسرائيمية بحفر طريؽ باب المغاربة عاـ  ،2007حيث
قامت ك ازرة األكقاؼ كالشؤكف كالمقدسات اإلسالمية بتقديـ المشركع األردني المقترح لحؿ مشكمة طريؽ
باب المغاربة لمنظمة اليكنسكك كبيذا استطاعت الك ازرة (كبالتعاكف مع ك ازرة التربية كك ازرة الخارجية )
المساىمة في كقؼ االستمرار بأعماؿ حفريات طريؽ باب المغاربة كما زالت الجيكد كاالتصاالت
مستمرة مع منظمة اليكنسكك مف اجؿ حؿ ىذا المكضكع (.العبادم)2016 ،

 3.6االعمار الياشمي لممقدسات المسيحية في القدس
تعتبر كنيسة القيامة مف اعرؽ الكنائس في الديانة المسيحية ،كصفيا مجير الديف الحنبمي
بانيا "الجكىرة الثالثة في القدس الشريؼ بعد قبة الصخرة المشرفة كقبة االقصى كالمسجد القبمي"
كسميت كنيسة القيامة بيذا االسـ نسبة الى قيامة المسيح عميو السالـ مف بيف االمكات في اليكـ
الثالث مف مكتو عمى الصميب ،كيحج الييا كؿ سنة عشرات االلؼ مف ابناء الديانة المسيحية مف
مختمؼ انحاء العالـ(.جكده)2016،
كمف ىذه البقعة المقدسة كلد نكر التآخي االسالمي المسيحي ،فيي مسقط رأس ىذا التاخي
كالذم يبث نكره المقدس الى انحاء المعمكرة ،ابتدأت عندما حرر صالح الديف االيكبي مدينة القدس
مف الصميبييف سنة 1187ـ فقاـ بارجاع ممتمكات الكنائس الشرقية الصحابيا المسيحييف كتعيد باف
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يحذك حذك الخميفة عمر بف الخطاب عندما اعطى االمف كاالماف لممسيحييف في بيت المقدس ،كسار
الياشمييف عمى ىذا النيج فحافظكا عمى ىذه العيدة منذ عيد الشريؼ (الممؾ) الحسيف بف عمي كصكال
الى الممؾ عبداهلل المؤسس الذم لـ تقتصر عنايتو عمى المقدسات اإلسالمية كحسب ،فقد عمؿ
شخصيان في إخماد حريؽ كاد أف يدمر كنيسة القيامة في عاـ 1949ـ ،ككاف طيمة فترة حكمو مف
1951-1921ـ سادنان كحارسان لممقدسات المسيحية أيضان في القدس .كما استمر عمى نيجو جاللة
المغفكر لو الممؾ الحسيف بف طالؿ الذم اعاد ترميـ كنيسة القيامة كاعمارىا اعما ار شامالن شمؿ القبة
كالجدراف قبؿ االحتالؿ االسرائيمي عاـ (.1967حمامي)1999،
إف الحفاظ عمى األماكف المقدسة كالقدس في نظر جاللة الممؾ عبد اهلل الثاني بف الحسيف لـ
يقتصر عمى األماكف اإلسالمية كانما تعداىا إلى إعمار األماكف كالمقدسات المسيحية ،كمف خالؿ
النظر في بعض إنجازات الممؾ عبد اهلل الثاني في القدس مف أجؿ الحفاظ عمى المقدسات المسيحية
نرل أف جاللتو أمر الحككمة األردنية بإعمار كترميـ مايمي:
 .1كنيسة الصعكد في القدس ،بأمر مف جاللة الممؾ صاحب الكصاية كالرعاية عمى المقدسات
االسالمية كالمسيحية في المدينة المقدسة قامت دائرة االكقاؼ االسالمية في القدس بترميـ مبنى
قبة كنيسة الصعكد الكاقعو في جبؿ الزيتكف ،ترميما جذريا كيذكر اف الكنيسة لـ ترميـ منذ 60
عاـ .كتمثؿ عممية الترميـ ىذه نمكذجا لمتعايش االسالمي المسيحي المشترؾ الذم تضرب جذكره
في أعماؽ التاريخ في القدس ،كما يشكؿ ىذا االعمار تكريسا لمكصاية كالرعاية الياشمية عمى
المقدسات المسيحية(.عطاهلل)2017،
 .2مشركع ترميـ القبر المقدس في كنيسة القيامة في القدس ،كالذم يعتبر مف اقدس االماكف
المسيحية في العالـ ،كتعتبر عممية الترميـ كاالعمار ىي االكلى منذ  200عاـ ،حيث كاف جاللة
الممؾ مف أكؿ المتبرعيف ليذا المشركع.
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فرعاية االماكف المقدسة المسيحية كادارتيا كترميميا ىك لالكقاؼ االسالمية كىنا نرل عظمة
التعايش كحفاظ خميفة المسمميف عمر بف الخطاب كحفاظ صاحب الكصاية كالرعاية جاللة الممؾ عمى
االماكف المسيحية كما ىي المحافظة عمى االماكف االسالمية كالدكر االردني ال يقتصر عمى الترميـ،
يكجد رعاية كنظافة كاستدامو كتعمير المكاف كفتح المكاف كاغالقو كاىـ شئ حرية العبادة فالمسممييف
ال يشارككف المسيحييف في عبادتيـ باماكنيـ المقدسة ،كحرية كصكؿ جميع الطكائؼ المسيحية لمعبادة
في ىذا المكاف فالكصاية الياشمية تحفظ لممسيحييف حرية الكصكؿ كالعبادة لكؿ الطكائؼ المسيحية كال
يشاركيـ احد في ذلؾ(.عيسى)2016 ،
كيذكر ايضا اف جاللة الممؾ عبداهلل عمى تكاصؿ دائـ مع ابناء الطكائؼ كرجاؿ الديف
المسيحي في القدس الطالعو عمى االكضاع في القدس كاالماكف المسيحية المقدسة فكصاية جاللة
الممؾ عمى المقدسات كرعايتو ليا تعد استم ار ار لمكصاية كالتعايش كالحماية التي خطتيا العيدة العمرية،
كتجديدا لعيد أعياف القدس كفمسطيف كعممائيا كأحبارىا لمشريؼ الحسيف بف عمي ،طيب اهلل ثراه .كاف
جاللة الممؾ "كاف كما زاؿ كسيبقى الحارس األميف كصاحب الكصاية عمى المقدسات اإلسالمية
كالمسيحية في القدس("..ثيكفيمكس)2017 ،
كتشيد المقدسات في مدينة القدس عمميات صيانة كمتابعة مستمرة كبأمر مف جاللتو صاحب
الكصاية كالرعاية فيي متكاصمة ال تتكقؼ رغـ كؿ الظركؼ التي تمر بيا البالد مف الجئيف كمشاكؿ
سياسية كامنية كدكلية كاقميمية كاجتماعية كغيرىا مف االمكر اال اف ىذا ال يمنع مف التبرع السخي
كالمتكاصؿ مف قبؿ جاللة الممؾ عبداهلل الثاني مف مالو الخاص كالشاىد عمى ذلؾ التبرع الشخصي
مف جاللتو لترميـ قبر السيد المسيح بمميكني دينار العاـ الماضي ،كانشاء صندكؽ االعمار الياشمي
الذم يدعـ كيشرؼ عمى جميع االعمارات في المسجد االقصى المبارؾ كالمقدسات االسالمية االخرل،
كالتبرع لترميـ ديكاف اؿ عباسي بمبمغ سبعيف الؼ دينار اردني فياذا نيج الياشمييف في التكاصؿ
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كالدعـ المستمر لممقدسات بشكؿ عاـ كاىؿ القدس بشكؿ خاص كال يتكقؼ رغـ كؿ الظركؼ السياسية
كاالقتصادية التي تمر بيا البالد ،فاالزمات الداخمية االردنية في قضايا الديمقراطية كاالصالح
كاالجئييف كالحدكد كاالمف ىي قضايا في السيادة االردنية اما قضايا القدس فيي قضايا في الغالؼ
الديني كالركحي كالمعنكم ما بيف االردف كفمسطيف كمرجعية ذلؾ تكقيع الرئيس محمكد عباس عمى
كثيقة الكصاية في (.2013/3/31عبداليادم)2017 ،
كيذكر اف ىناؾ بعض المشاريع التي تعطميا سمطات االحتالؿ كمف اىميا:
 3.6.2المشاريع المعطمة من قبل سمطات االحتالل لعام :2016
 .1مشركع إطفاء الحريؽ الشامؿ لجميع مرافؽ المسجد االقصى المبارؾ.
 .2مشركع تيكية قبة الصخرة المشرفة.
 .3مشركع تبميط رحاب المسجد االقصى المبارؾ.
 .4مشركع إنارة قبة الصخرة المشرفة مف الخارج.
 .5عدـ السماح لالكقاؼ االسالمية باخراج مخمفات االعمار مف أتربة كحجارة كىي كثيرة جدا
في المنطقة الشرقية.
 .6محاكلة فرض قانكف اآلثار االسرائيمية عمى المسجد االقصى المبارؾ.
 .7إيقاؼ العمؿ عمى ترميـ السكر الشرقي لممسجد االقصى المبارؾ.
 .8عدـ السماح بترميـ االعمدة في المصمى المركاني.
 .9عدـ السماح بتركيب سماعات في المنطقة الغربية.
 .10إيقاؼ أعماؿ كحمة البالط الحجرم المكجكد في صحف الصخرة( .الحالؽ )2016
كيذكر ايضا اف بعض عمميات الترميـ لممقدسات يتـ فييا اإلستعانة ببعض الخبراء المختصيف
إلنجاز بعض المشاريع المتخصصة كمشركع ترميـ الزخارؼ الفسيفسائية ،حيت تـ التعاكف كالتعاقد ما
69

بيف الخبير األردني األيطالي الدكتكر محمد ابك عيشة كرئيس لجنة اعمار المسجد األقصى معالي
كزير األكقاؼ اإلسالمية األردنية ،حيث أحضر الدكتكر ابك عيشة فريقو اإليطالي المختص في ترميـ
الفسيفساء في المسجد القبمي المبارؾ كقبة الصخرة المشرفة كالذم عمؿ منذ عاـ  2010حتى
(.2016ابك عيشو)2017 ،
كفيما يمي عرض لبعض مشاريع اإلعمار الياشمي كبتبرع شخصي مف جاللة الممؾ عبداهلل
الثاني حفظو اهلل( .ناصر الديف)2016،
المشروع

مالحظات

الكمفة بالدينار األردني

منبر صالح الديف

3,000,000

عاـ 2007

دعـ مركز المخطكطات

70,000

عاـ 2008

تركيب مكلدات كيرباء لممسجد األقصى المبارؾ

250,063

عاـ 2009

ترميـ شبكة اإلنارة الداخمية لممسجد األقصى المبارؾ 247,293

عاـ 2009

فرش سجاد المصمى المركاني

190,931

عاـ 2009

شراء سيارات نظافة لممسجد األقصى المبارؾ

155,450

عاـ 2009

تػ ػ ػػرميـ الزخػ ػ ػػارؼ الجصػ ػ ػػية كالفسيفسػ ػ ػػائية فػ ػ ػػي قبػ ػ ػػة 5,000,000

عاـ 2015 – 2006

الصػ ػ ػػخرة المش ػ ػ ػرفة كالي ػ ػ ػزاؿ المشػ ػ ػػركع مسػ ػ ػػتم ار فػ ػ ػػي
المسجد القبمي
نظاـ اإلطفاء

400,000

عاـ 2015

فرش سجاد قبة الصخرة كالمصمى المركاني

600,000

2015

ترميـ قبر السيد المسيح

2,000,000

 2015كانتيى في 2017

ركاتب شيرية لمكظفي االكقاؼ كلجنة االعمار

705,000

شيريا

مشركع تكسية سطح المسجد القبمي بالرصاص

456,000

2015

مشركع ارشفة امالؾ االكقاؼ

 201,000دوالر

2015
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المشروع
مشركع تحفيظ القراف الكريـ

الكمفة بالدينار األردني
 108,000دوالر

مشػ ػ ػػركع دليػ ػ ػػؿ المسػ ػ ػػجد االقصػ ػ ػػى بالمغػ ػ ػػو العربيػ ػ ػػة  50,000دوالر

مالحظات
2015
2015

كاالنجميزية
اجيزة االتصاالت االسمكية كشرائيا

 300,000دوالر

2015

مكازيف قبة الصخره المشرفة ك التكمفة

70,000

 2015تقرير دراسة

رخاـ قبة الصخره مف الخارج كالتكمفة

 750,000دوالر

 2015تقرير دراسة

المصمى المركاني كالتكمفة

530,000

 2015تقرير دراسة

قبة االقصى مف الخارج كالركاؽ االكسط كالتكمفة

 750,000دوالر

 2015تقرير دراسة
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الفصل الرابع:
______________________________________________________
عرض النتائج ومناقشتيا:
يناقش ىذا الفصؿ أىـ كأبرز النتائج التي تكصمت الييا الدراسة ،حيث يشرح اىـ الحقب
التاريخية التي كاف ليا االثر في الحفاظ عمى المدينة كاماكنيا المقدسة في عيد العائمة الياشمية
المتمثمة بالمغفكر ليـ الشريؼ حسيف بف عمي كعبداهلل بف الحسيف كطالؿ بف عبداهلل كالحسيف بف
طالؿ ثـ عبداهلل الثاني ادامو اهلل كاعانو في حمؿ االمانة كالمسؤكلية في حماية كرعاية القدس
كاماكنيا المقدسة .ك كتكضح الدراسة مف خالؿ نتائجيا اىـ االعماؿ كاالنجازات التي قدمتيا العائمة
الياشمية

في رعايتيا ليا حيث بينت الدراسة مف خالؿ المعطيات كالكثائؽ كالمراجع كاالحداث

كالتقارير الرسمية كاالىمية كالحقائؽ كاالرقاـ كالمقاءات مع عدد مف اىؿ العمـ كالثقافة كالمرجعية
الكطنية اف العائمة الياشمية عمى امتداد رعايتيا منذ القرف الماضي ،كانت كال تزاؿ حريصة عمى ىذه
االمانة كالمسؤكلية في رعايتيا لممدينة التاريخية كاماكنيا المقدسة ،ككانت كما زالت عنكانان عربيان
اسالميان كمرجعية لجميع المسؤكليف كالمعنييف في االمة العربية كاالسالمية ،حيث بذلت الغالي كالنفيس
في سبيؿ الحفاظ عمى القدس كمدينة عربية اسالمية مسيحية بحنكنتيا الدبمكماسية السياسية حيث
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نجحت في الساحة الدكلية كخاصة في مجمس االمف كالجمعية العامة لالمـ المتحدة بأصدار العديد مف
الق اررات كالتكصيات القانكنية لغايات دعـ الحقكؽ العربية في المدينة كرعاية مقدساتيا االسالمية
كالمسيحية .كمف جانب آخر فقد كاف ىناؾ العديد مف االنجازات في مشاريع االعمار كالترميـ لمعديد
مف المكاقع اليامة المسيحية كاالسالمية كخصكصا ترميـ كبناء قبة الصخرة المشرفة كالمسجد القبمي
كالمسجد الم اركاني كقبر السيد المسيح في كنيسة القيامة ككنيسة الصعكد ،كالعديد مف االعماؿ التي
ذكرناىا تفصيال في فصكؿ سابقة كال بد مف االشارة الى اىتماـ كمتابعة جاللة الممؾ عبداهلل الثاني
المستمرة كالمتكاصمة ليذه القضايا الذم سار عمى درب آالباء كاالجداد الياشمييف التي كانت كما زالت
ترل اف القدس زىرة المدائف كبكابة التاريخ كمسرل النبي الياشمي.
كال ننسى اىتماـ األسرة الياشمية باستمرار التعميـ كالمناىج في ظؿ اليجمة الشرسة لالحتالؿ
االسرائيمي ،حيث قاـ المغفكر لو الممؾ حسيف بدعـ مناىج التعميـ بضميا في اطار المنياج التعميمي
االردني (التكجييي) كايضا دعـ أبنية المدارس لكجستيان كاداريان كدعـ القكة العاممة مف معمميف كمكظفيف
كنخص بالذكر ادارة االكقاؼ االردنية االسالمية القاطنة في قمب القدس اف كاف بالمسجد االقصى
كالمحاكـ الشرعية االردنية في شارع صالح الديف كداخؿ المسجد االقصى مجددان ذلؾ العيد باستم اررية
عمؿ تمؾ الدكائر كالمؤسسات كفؽ منياج االجداد كاآلباء انسجامان كحفاظان عمى الكضع القائـ الذم
يسنً يد إلى األردف أمانة الكصاية.
باإلضافة إلى تقديـ التكصيات بناءان عمى النتائج المبينة في ىذا الفصؿ.
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 4.1النتائج المتعمقة بأسئمة الدراسة
السؤال األول :تعريف االىل في مدينة القدس بالوثائق واالحداث والصراعات التي خاضيا االردن
وقيادتو من اجل حماية ورعاية المقدسات اإلسالمية  -المسيحية في مدينة القدس؟؟
سعت الدراسة مف خالؿ فصكليا لزيادة المعرفة كالكعي لمدكر الياشمي االردني نتيجة لحمالت
تشكيو لمنع كالتأثير عمى الفكر المقدسي حتى ال يعمـ بدكر األردف الفاعؿ في حماية كرعاية المقدسات
اإلسالمية -المسيحية كذلؾ مف خالؿ تسميط الضكء عمى ىذا الدكر تجاه حماية كرعاية المقدسات
اإلسالمية – المسيحية في القدس..
السؤال الثاني :ما أىم القضايا التي تجمع العالقة األردنية الفمسطينية؟
بينت الدراسة أف ىناؾ أبعادان كقضايا مختمفة مكركثةن تحكـ العالقة األردنية الفمسطينية منيا
القضايا السياسية كالقضايا التاريخية كالجغرافية كالقضايا التعميمية كاالجتماعية كأىميا قضايا
المقدسات.
السؤال الثالث :ما دور األردن في حماية واعمار المقدسات اإلسالمية – المسيحية في الفترة الزمنية
2015 – 1967؟
بارز ميمان جدان في حماية كرعاية المقدسات اإلسالمية كاعمارىا
دكر ان
بينت الدراسة أف لألردف ان
نتيجةن ألعماؿ الخراب كالدمار التي سببيا االحتالؿ االسرائيمي .كما بينت الدراسة أف األردف كبحكـ
الكصاية الدينية عمى المسجد األقصى قاـ بالعديد مف اإلعمارات التي دعميا الياشميكف بأنفسيـ
لمحفاظ عمى اليكية الدينية كاإلسالمية لممقدسات مع الحفاظ عمى التراث العربي كعدـ التغيير في
معالمو.
كأظيرت الدراسة العديد مف إنجازات الياشمييف في إعمار المقدسات اإلسالمية كالمسيحية في
القدس كمنيا إعمار المسجد األقصى بعد الحريؽ عاـ 1969ـ .كاعادة إعمار منبر صالح الديف
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ككرسي اإلماـ الغزالي كساحات المسجد األقصى كميد عيسى كقبة الصخرة المشرفة كترميـ قبر السيد
المسيح .
كبينت الدراسة أف الياشمييف قدمكا كؿ ما في كسعيـ لحماية كرعاية المقدسات اإلسالمية-
المسيحية في القدس حيث قدمكا الدعـ المالي كالمعنكم ،كشكمكا لجنة ممكية لشؤكف القدس تتكلى
عمميات اإلعمار فييا ،كجعمكا مديرية األكقاؼ في المسجد األقصى تتبع لك ازرة األكقاؼ كالشؤكف
كالمقدسات اإلسالمية األردنية بما فييا مف مكظفيف.

السؤال الرابع :ما أبرز الق اررات الدولية التي ساىمت المممكة األردنية الياشمية في استصدارىا لدعم
الحقوق العربية في القدس ومقدساتيا؟
دكر كبي انر في حصكؿ القدس عمى أىـ الق اررات الدكلية التي مف شأنيا
بينت الدراسة أف لألردف ان
الحفاظ عمى ىكيتيا العربية كالثقافية كحماية مقدساتيا كعدـ العبث بيا كتغيير معالميا.
كبير كفاعالن في إدراج القدس عمى الئحة التراث العالمي لدل
دكر ان
كأظيرت الدراسة أف لألردف ان
اليكنسكك عاـ 1981ـ  .كساعد األردف كبجيكد كدكر فاعؿ عف طريؽ المشاركة في اجتماعات لجنة
التراث العالمي التابعة لميكنسكك لمتصدم لممحاكالت اإلسرائيمية المستمرة لتغيير معالـ القدس كعدـ
العبث بالمقدسات ،كالتاكيد عمى اسـ الحرـ القدسي الشريؼ كنفي ام صمة لمييكد بالمسجد االقصى
المبارؾ كىذا الجيد االردني الياشمي يتمثؿ في استمرار العمؿ السياسي كالقانكني المتكاصؿ.
كمف ذلؾ تبني قرار شامؿ مف مجمس االمف الكجو الحفاظ عمى القدس كاالماكف المقدسة ،كبياف
بطالف القكانيف االسرائيمية المطبقة في القدس العربية ،كبطالف االجراءات االسرائيمية تجاه المسجد
االقصى كالمحاكـ الشرعية كالتعميـ ،كىدـ المقابر كاالستيالء عمى الكقفيات كتقييد التنقؿ كالحرية الدينية
.
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كمطالبة اليكنسكك باتخاذ اجراءات حازمة ضد الحفريات االسرائيمية كضد سمطة االثار فييا كمف
ار تاريخيان مف منظمة
يشارؾ في اعماليا ،حيث استطاع االردف متمثال بقيادتو الحكيمة باستصدار قر ان
اسالمي كاطالؽ اسـ الحرـ القدسي الشريؼ كليس
معمـ
اليكنسكك اعتبر فيو اف المسجد االقصى
ه
ه
يتجز مف المسجد
أ
التسمية االسرائيمية جبؿ الييكؿ ،حيث اتبع القرار الحائط الغربي (البراؽ) كجزوء ال
االقصى كاكقافو الغيان بذلؾ تطبيؽ قانكف الحائط الغربي(البراؽ) االنتدابي البريطاني لعاـ  1931في
فمسطيف بشاف حائط البراؽ كممكيتو.
كاعتبار مدينة القدس كمقدساتيا محتمة مف قبؿ االحتالؿ االسرائيمي كاف ىناؾ حماية كرعاية اردنية
كفؽ الكضع القائـ بمكجب القانكف الدكلي.
السؤال الخامس :ما أىم إنجازات الممك عبد اهلل الثاني بن الحسين في حماية ورعاية المقدسات
اإلسالمية والمسيحية في القدس؟
بينت الدراسة حرص جاللة الممؾ عبد اهلل الثاني بف الحسيف حفظو اهلل منذ تكليو الكالية عمى
رعاية المقدسات اإلسالمية في القدس كتعزيز صمكد األشقاء فييا كجعميا محط اىتمامو كعنايتو
كرعايتو.
سجؿ لجاللة الممؾ عبد اهلل الثاني الذم سار عمى نيج
دكر
ان
كأظيرت أيضان أف ىناؾ ان
بارز يي ٌ
الياشمييف بحكـ الكصاية عمى المقدسات في اعمارىا كرعايتيا ،كمف اىميا ترميـ كبناء منبر صالح
الديف ليعكد المنبر عمى صكرتو االسالمية المميزة السابقة.
ً
يكتؼ بالحفاظ عمى المقدسات اإلسالمية
كبينت الدراسة أف جاللة الممؾ عبد اهلل الثاني لـ
فحسب بؿ تعداىا إلى المقدسات المسيحية حيث أمر بإعمار كترميـ قبر السيد المسيح عميو السالـ
الذم يقع في كنيسة القيامة كترميـ كاعمار كنيسة قبة الصعكد بعد تعرضيا لحريؽ.
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كبينت الدراسة اف الدكر األردني تجاه المقدسات الدينية بعد االحتالؿ اإلسرائيمي لمقدس اصبح
أكثر فاعمية كتأثي انر في حماية كرعاية المقدسات كجعؿ األردف قضية القدس كالمقدسات الدينية قضية
بارزة في كؿ المحافؿ الدكلية التي يشارؾ بيا كتاكيد جاللتو الدائـ عمى اف المقدسات خط احمر ال
تفبؿ التفاكض اك القسمة عمييا.

 4.2مناقشة النتائج
مناقشة نتائج السؤال األول :تعريف االىل في مدينة القدس عن االحداث والصراعات التي خاضيا
االردن وقيادتو من اجل حماية ورعاية المقدسات اإلسالمية  -المسيحية في مدينة القدس؟؟
سعت الدراسة لزيادة المعرفة كالكعي لمدكر الياشمي االردني كذلؾ مف خالؿ تسميط الضكء
عمى ىذا الدكر تجاه حماية كرعاية المقدسات اإلسالمية – المسيحية في القدس .كيعزك الباحث السبب
في ذلؾ إلى عدـ كجكد دراسات كافية متعمقة ببياف كتكضيح دكر األردف كالياشمييف باألخص في
حماية كرعاية المقدسات اإلسالمية كالمسيحية في القدس .كأيضان ربما يعكد السبب في ذلؾ في أف
المقدسييف ليسكا عمى عمـ بحجـ الدعـ المعنكم كالمادم المقدـ مف قبؿ الياشمييف لممسجد األقصى.
باإلضافة إلى أف االحتالؿ االسرائيمي يعمؿ جاىدا عمى إخفاء كعدـ إبراز الدكر الياشمي الكبير المقدـ
لحماية كرعاية المقدسات ،حيث مازاؿ يعيؽ اعماؿ الترميـ كمشركعات االعمار لالماكف المقدسة
االسالمية كالمسيحية في القدس.
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مناقشة نتائج السؤال الثاني :ما أىم القضايا التي تجمع العالقة األردنية الفمسطينية؟
بينت الدراسة أف ىناؾ قضايا مختمفة تحكـ العالقة األردنية الفمسطينية منيا القضايا السياسية
كالتاريخية كالجغرافية كاالجتماعية ،كأىميا قضايا المقدسات .كيعزك الباحث السبب في ذلؾ إلى القرب
الجغرافي الكبير بيف األردف كفمسطيف كالتاريخ المشترؾ ،فكال البمديف كقعا تحت نفس االستعمار
كالتقسيـ كاالنتداب .ىذا باإلضافة إلى األىمية الدينية لمقدس ككنيا أكلى القبمتيف كثالث الحرميف كالييا
سرل الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ كمنيا عرج إلى السمكات العمى .كمف أىـ ما يدلؿ عمى المكانة
الدينية لمدينة القدس عند الممؾ الحسيف بف طالؿ استثناؤه المقدسات اإلسالمية في مدينة القدس مف
قرار فؾ االرتباط كابقاؤىا تحت الرعاية األردنية .كيعزك الباحث البعد االجتماعي إلى متانة العالقات
االجتماعية بيف األردف كفمسطيف التي يكاد ال يككف ليا نظير في العالـ .كما يرل الباحث أف ىناؾ
بعدان سياسيان يربط األردف كفمسطيف بحكـ المعارؾ التي شارككا فييا لمدفاع عف القضية الفمسطينية
كمنيا حرب حزيراف 1967ـ كمعركة الكرامة .كغيرىا مف المكاقؼ كالجيكد التي بذليا الياشميكف لتبقى
القدس عربية كمقدساتيا محمية مف كؿ تدنيس كعبث مف شأنو أف يغير مالمحيا اإلسالمية كالثقافية
كالتراثية.
اف عف تقديـ الدعـ لمفمسطينييف في الضفة
حيث اف االردف بقيادتو الياشمية الحكيمو لـ يتك ى
الغربية كخارجيا ،كما زالت القيادة االردنية تخص القدس بيذا الدعـ الالمحدكد كما زاؿ الممؾ عبداهلل
حفظو اهلل يتابع شخصيا التقارير المتكالية كاليكمية التي تخص المدينة المقدسة حيث انيا تاخذ جؿ
اىتمامو حيث اكد اف القدس كالمقدسات خط احمر ال يقبؿ المساس.
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مناقشة نتائج السؤال الثالث :ما دور األردن في حماية واعمار المقدسات اإلسالمية – المسيحية
في الفترة الزمنية 2015 – 1967؟
بارز كميـ جدان في حماية كرعاية المقدسات اإلسالمية كاعمارىا
دكر ان
بينت الدراسة أف لألردف ان
نتيجةن ألعماؿ الخراب كالدمار التي سببيا االحتالؿ االسرائيمي .كما بينت الدراسة أف األردف كبحكـ
الكصاية الدينية عمى المسجد األقصى قاـ بالعديد مف اإلعمارات التي دعميا الياشميكف بأنفسيـ
لمحفاظ عمى اليكية الدينية كاإلسالمية لممقدسات فييا .كربما يعكد السبب في ذلؾ إلى أف مدينة القدس
جكىرة األرض كرمز البركة كمنارة اليدل كصراع الحؽ مع الباطؿ كىي أكلى القبمتيف كثالث الحرميف
الشريفيف بعد مكة كالمدينة ،مسرل جدىـ المصطفى ،مدينة األنبياء كزىرة المدائف ،كمحط أنظار البشر
كأنيا تتمتع بقدسية لـ تنميا مدينة أخرل لككنيا ميد ىذه الديانات.
كأظيرت الدراسة العديد مف إنجازات الياشمييف في إعمار المقدسات اإلسالمية كالمسيحية في
القدس كمنيا إعمار المسجد األقصى بعد الحريؽ عاـ 1969ـ .كاعادة إعمار منبر صالح الديف
كساحات المسجد األقصى كميد المسيح كقبة الصخرة المشرفة كأنشاء كرسي لدراسة فكر اإلماـ
الغزالي .كيعزك الباحث السبب في ذلؾ أف لمقدس مكانة مرمكقة عف الياشمييف كذلؾ بحكـ الكصاية
عمييا التي تجعميـ يقدمكف الغالي كالنفيس في سبيؿ الحفاظ عمى المقدسات كحمايتيا كرعايتيا لتبقى
حاضرة مشرقة كما ىي دكف المساس بيا مف قبؿ العدك الصييكني الذم يحاكؿ أف يدمرىا كيجعميا
مف ضمف مستكطناتو .
كبينت الدراسة أف الياشمييف قدمكا كؿ ما في كسعيـ لحماية كرعاية المقدسات اإلسالمية-
المسيحية في القدس حيث قدمكا الدعـ المالي كالمعنكم ،كشكمكا لجنة ممكية لشؤكف القدس كلجنة
اعمار تتكلى عمميات اإلعمار فييا ،كجعمكا مديرية األكقاؼ في المسجد األقصى تتبع لك ازرة األكقاؼ
كالشؤكف كالمقدسات اإلسالمية األردنية بما فييا مف مكظفيف .كيرل الباحث أف األردف قدـ الكثير
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لحماية كرعاية المقدسات اإلسالمية المسيحية كيتضح ذلؾ جميان بكجكد لجنة متخصصة ممكية تتكلى
شؤكف القدس كمقدساتيا ككجكد مكظفيف في المسجد األقصى كحراس جميعيـ تابعكف لمديرية األكقاؼ
التابعة لمكتب األمير غازم كك ازرة األكقاؼ كالشؤكف كالمقدسات اإلسالمية األردنية التي تقدـ الدعـ
جز مف ميزانيتيا كركاتب لممكظفيف العامميف في المسجد األقصى.
المالي كتخصص ان

مناقشة نتائج السؤال الرابع :ما أبرز الق اررات الدولية التي ساىمت المممكة األردنية
الياشمية في استصدارىا لدعم الحقوق العربية في القدس ومقدساتيا؟
كبير في استصدار ق اررات دكلية مف شأنيا الحفاظ عمى ىكية
بينت الدراسة أف لألردف دكر
ان
القدس العربية كالثقافية كحماية مقدساتيا كعدـ العبث بيا كتغير معالميا .كيعزك الباحث السبب في
ذلؾ أف القدس ليا مكانة عظيمة في نفكس األردنييف كالياشمييف ،فيـ أصحاب الكصاية عمييا ما
يجعؿ االردف أكثر البمداف دفاعان عنيا فال يكاد يخمك لقاء أك كممة أك مؤتمر إال يشارؾ فيو الممؾ عبد
اهلل الثاني بف الحسيف حكؿ القضية الفمسطينية كالقدس كمقدساتيا اإلسالمية .كأيضان كبحكـ الجكار
كاألبعاد الدينية كالتاريخية كالسياسية المشتركة يبذؿ األردف كؿ ما في كسعو إليصاؿ قضية فمسطيف
كالقدس كالمقدسات فييا إلى العالـ بأسره لتبقى عربية.
كبير كفاعالن في إدراج القدس عمى الئحة التراث العالمي لدل
دكر ان
كأظيرت الدراسة أف لألردف ان
اليكنسكك عاـ 1981ـ كالقرار التاريخي باطالؽ اسـ الحرـ القدسي الشريؼ كليس جبؿ الييكؿ
كاسالمية المسجد االقصى كنفي ام عالقة لمييكد فيو  .كساعد األردف كبجيكد كدكر فاعؿ عف طريؽ
المشاركة في اجتماعات لجنة التراث العالمي التابعة لميكنسكك لمتصدم لممحاكالت اإلسرائيمية المستمرة
لتغيير معالـ القدس كعدـ العبث بالمقدسات .كربما يعكد السبب في ذلؾ إلى أف األردف لف يتخاذؿ كلف
يرضى أف تصبح القدس مف ضمف مخططات االحتالؿ الذم يحاكؿ تشكيو كتغيير معالـ المسجد
80

األقصى كالذم يمنع المصميف مف دخكؿ المسجد لمصالة فيو .كاف مف أىـ ما يدلؿ عمى الدكر األردني
البارز في المحافؿ الدكلية ىك الق اررات الصادرة عف مجمس األمف كالجمعية العامة لألمـ المتحدة
لالعتراض عمى ىذه المخططات التيكيدية ،كمف أىـ الق اررات قرار الكضع القائـ (ستاتسكك) الذم
يرفض العبث كالمساس كالتغيير في مالمح أم مف المقدسات اإلسالمية كالمسيحية في المسجد
األقصى كالقدس.
حيث اكد القانكف االردني في ىذا الصدد عدـ اعطاء حؽ التصرؼ لالشخاص المعنكييف في
االمكاؿ غير المنقكلة رقـ  61لسنة  1953دعما لتمؾ الق اررات الدكلية اذ أف المادة السابعو منو،
الصادر بتاريخ  1965/1/18تنص عمى اف ام احراز اك تممؾ اك شراء اك كصية اك ىبة اك تصرؼ
بصكرة مباشرة أك غير مباشرة الية امكاؿ غير منقكلة تقع ضمف سكر مدينة القدس القديمة اك منطقة
امانة القدس اك منطقة التنظيـ الخاص بيا ،اال اذا اقتضت المصمحة العامة ذلؾ بتنسيب مف لجنو
يشكميا مجمس الكزراء االردني كبقرار كمف مجمس الكزراء ذاتو ،كىذا يعني اف القانكف المطبؽ كالسارم
بحقيا ىك القانكف السائد عشية االحتالؿ كالرابع مف حزيراف ،ام القانكف االردني كليس القانكف
االسرائيمي ،فيذه ارض محتمة كيسرم عمييا القانكف الذم كاف مطبقا عشية االحتالؿ ،عمال بالمادة
 43مف اتفاقية الىام الرابعة كالمادة  64مف اتفاقية جنيؼ الرابعة ،كال كالية كال اختصاص لمقكانيف
االس ارئيمية عمييا كال لممحكمة العميا االسرائيمية .كىنا نستنتج اف القياده الياشمية في جميع الفترات قد
اكدت عمى مكقفيا الراسخ تجاه المدينة المقدسة.
مناقشة نتائج السؤال الخامس :ما أىم إنجازات الممك عبد اهلل الثاني بن الحسين في حماية
ورعاية المقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس؟
بينت الدراسة حرص جاللة الممؾ عبد اهلل الثاني بف الحسيف منذ تكليو الكالية عمى رعاية
المقدسات اإلسالمية في القدس كتعزيز صمكد األشقاء فييا كجعميا محط اىتمامو كعنايتو .كربما يعكد
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السبب في ذلؾ إلى كجكد الكثير مف الركابط المشتركة بيف الجانبيف األردني كالفمسطيني .كالى أف
دكر األردف في القدس ما ىك إال رافعة سياسية كاقتصادية كاجتماعية لدعـ صمكد األىؿ في فمسطيف
عامة كفي القدس خاصة .ىذا باإلضافة إلى االرتباط األردني بالمسجد األقصى كالقدس ارتباطان
تاريخيان منذ قياـ الدكلة األردنية كقبمو حيث أف القيادة األردنية كعمى رأسيا جاللة الممؾ عبد اهلل الثاني
كقبمو جاللة المغفكر لو بإذف اهلل الممؾ الحسيف كاف اىتماميمان كبي انر بالقدس كالمقدسات كصيانتيا
كرعياتيا كتأميف المكظفيف لمحفاظ عمييا.
سجؿ لجاللة الممؾ عبد اهلل الثاني الذم سار عمى نيج
دكر ان
كأظيرت أيضان أف ىناؾ ان
بارز ي ٌ
الياشمييف بحكـ الكصاية عمى المسجد األقصى في إعمار المقدسات اإلسالمية منيا كمتابعة إعادة
صنع منبر صالح الديف ليعكد المنبر عمى صكرتو المميزة السابقة .كيعزك الباحث السبب في ذلؾ إلى
أف ىناؾ تنسيقان كتكامالن تامان بيف األردف كالسمطة الفمسطينية ،كذلؾ لطبيعة الدكر األردني القريب مف
الشأف الفمسطيني ،كأف القيادة األردنية كالياشمييف خاصة يتمتعكف باحتراـ سائر كمختمؼ دكؿ العالـ
لذا فإف األردف ىك األقدر كاألقكل في ىذه المرحمة عمى تسمـ ممؼ القدس ككنو اليكجد بيف األردف
كفمسطيف أم نزاع بؿ ىناؾ تكافؽ كاتفاؽ في الحفاظ عمى القدس كاألقصى كالمقدسات اإلسالمية
كالمسيحية كتكامؿ كتعاكف في األدكار بيف البمديف .كما يدلؿ عمى حقيقة كصاية الياشمييف عمى
القدس ،االتفاقية التي كقعت بيف الممؾ عبد اهلل الثاني كالرئيس الفمسطيني محمكد عباس بتاريخ 30
آذار 2013

أقرت السمطة الفمسطينية بمكجبيا بحؽ األردف في الرعاية اإلدارية كالقانكنية ليذه

المقدسات ما دامت تحت سمطة االحتالؿ.
كبينت الدراسة أف جاللة الممؾ عبد اهلل الثاني لـ يك ً
تؼ بالحفاظ عمى المقدسات اإلسالمية
فحسب بؿ تعداىا إلى المقدسات المسيحية حيث أمر بإعمار (قبر السيد المسيح عميو السالـ) الذم
يقع في قمب كنيسة القيامة ،كيعكد السبب في ذلؾ إلى عمـ كدراية الممؾ عبد اهلل الثاني بأىمية
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اإليماف بالرسؿ كبالكتب السماكية جميعيا ،كأف اإلسالـ رسالة قائمةه عمى أساس التسامح كالكسطية
كاالحتراـ .ىذا ،كقد حظيت المقدسات المسيحية في مدينة القدس باىتماـ بالغ في عيد جاللة الممؾ
عبداهلل الثاني كأضحت جزءا ال يتج أز مف برامج عمؿ الحككمات األردنية في عيد جاللتو الذم أشار
إلى ضركرة االىتماـ بيا كالعناية بمرافقيا كالتعيد بحمايتيا.
واخي ار اف التحديات اليكمية الحياتية في ساحات المسجد االقصى كاالماكف المقدسة االسالمية
كالمسيحية تتصاعد يكميان لتغيير االمر الكاقع التاريخي كفرض حالة جديدة مف ابرزىا،االعتقاالت،
االبعادات ،كالتدخؿ باالذاف كالدخكؿ كالخركج كالحجر كحتى بحنفية الماء بمعنى(اعتداء عمى الزماف
كالمكاف كاقصاء االنساف ىذا مف طرؼ.
كمف طرؼ اخر تكقعات كسقؼ طمكحات عالي لممكاطف المقدسي لدرجة ميما كانت محاكالت االردف
احتكاء سياسات اسرائيؿ اك التصدم ليا فانيا ال ترقى الى ىذه الطمكحات كبالتالي يصاب االنساف
بخيبة امؿ كانتقادات.
كمف جانب اخر فأف االردف قادر عمى اف يتصدل عمى الرغـ مف قدراتو المحدكدة في الممؼ
االمني كالسياسي كالدكلي كالدبمكماسي كخاصة المالي حيث رصدت امكاؿ عمى الكرؽ في مؤتمرات
قمة عربية كدكلية متتالية كلـ يصؿ شئ منيا .فاالردف صاحبة الكصاية كالرعاية كتحمؿ المسؤكلية
كنجح عبر اربع عقكد بالقياـ بيذا الدكر لكف بتغيير الحككمات االسرائيمية كتصاعد اليميف االسرائيمي
بداءت االمكر تختمؼ بمعنى تحديات جديدة كمتغيرات جديدة كفرض سياسة االمر الكاقع االسرائيمية
اماـ قدرات محدكدة كال تزاؿ تقميدية ما داـ االمر بممؼ امني تستخدمو اسرائيؿ كتكظفو لفرض ممؼ
ديني كادعاءات غير مسبكقة بالمطالبة بالحضكر بالمكاف ،المشاركة بالمكاف ،الصالة بالمكاف ،تغيير
مكاقيت المكاف ،حضكر عسكرم امني متكاصؿ ،منع ام اعمارات اك تصميحات بدكف اذف مسبؽ،
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منع ام زيارات بدكف اذف مسبؽ كاخي ار ممارسة ابعاد بالقكة المسمحة كاعتقاؿ مكظفي االكقاؼ كفرض
غرامات مالية.
كمف جانب اخر االكقاؼ االسالمية ال تعترؼ بالسمطة االسرائيمية الحاكمة اك محاكميا كمع ذلؾ
يفرض عمييا التعامؿ معيا كأمر كاقع كابرز ذلؾ ،دفع غرامات الطالؽ سراح المكقكفيف كالمعتقمييف
مف حراس كمكظفي االكقاؼ.
لكن لكال ىذا الحضكر المتكاصؿ لالردف عبر التاريخ باحداث كمكاقع كمجابيات لما تمكنا مف تثبيت
مفيكـ االستاتسككا التاريخي في حماية كرعاية االقصى كمنع االسرلة كالتيكيد كايضا احتكاء االطار
الدكلي ليذا االرث التاريخي كاالعتراؼ بو حتى صدكر قرار مجمس االمف باستعماؿ تعبير الحرـ
الشريؼ كليس جبؿ الييكؿ بمعنى عدـ االعتراؼ اك السككت عف العدكاف االسرائيمي عمى الزماف
(تاريخ كارث) كالمكاف (مقدس اسالمي صرؼ ال شريؾ فيو كال تقسيـ عميو) كاالنساف (عدـ اقصاء
المؤمف المتعبد كعدـ اغالؽ االبكاب امامو).
كالفضؿ يعكد لصمكد كتصدم الياشمييف عبر اجياليـ المتكاصمة لحمؿ االمانو كالحفاظ عمييا عبر
الحقب الزمنية كمقدرات تاريخية كدينية ال يمكف التياكف اك التنازؿ عف الثكابت الراسخو بالمحافظة
عمى ىذه االمانة كالمسؤكلية التي شرفيـ اهلل بيا لطالما كاف حكـ الياشمييف ككاف كجكدىـ عمى ىذه
االرض المقدسة .فكاف كال يزاؿ العنكاف الياشمي بكصمة االماف لممقدسات االسالمية كالمسيحية
كعنكاف التسامح كالعيش المشترؾ لجميع الديانات .فالدبمكماسية األردنية النشطة كالفاعمة كانت خط
الدفاع االكؿ عف القدس الشريؼ كالمقدسات االسالمية كالمسيحية فييا  ،في كؿ المحافؿ الدكلية
كصكال إليقاؼ االنتياكات اإلسرائيمية المتكررة.
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 4.3ممخص النتائج
تكصمت الدراسة إلى النتائج اآلتية:
بارز كميمان جدان في حماية كرعاية المقدسات اإلسالمية كاعمارىا.
 .1أف لألردف دكر ان
 .2بينت الدراسة اف االردف يعمؿ بشكؿ قانكني كعمني كصريح كصالحيات كبرل في المدينة المقدسة
كفي كؿ ما يتعمؽ باالكقاؼ االسالمية كالمسيحية فييا.
 .3أف االكقاؼ االسالمية كالمسيحية في القدس كما يتعمؽ بيا مف كقؼ ذرم كخيرم تتبع لك ازرة
االكقاؼ في عماف كتنفذ كصاية جاللة الممؾ عمى المقدسات االسالمية كالمسيحية.
 .4اف ىناؾ اخطار كتصرفات كتزييؼ لمتاريخ لتغيير االمر الكاقع التاريخي في القدس مف ًقبؿ
االحتالؿ االسرائيمي كفي المقابؿ ىناؾ تصدم كمكاجيو كدبمكماسيو دكلية يكميو مف ًقبؿ االردف
لمكاجية ىذه االخطار فمكال ىذا التصدم لكاف المسجد االقصى في خطر اكبر.
 .5أف األردف كبحكـ الكصاية الدينية عمى المسجد األقصى قاـ بالعديد مف اإلعمارات التي دعميا
الياشميكف بأنفسيـ لمحفاظ عمى اليكية الدينية كاإلسالمية لممقدسات.
كبير لغياب الدكر األردني عف حماية المقدسات اإلسالمية – المسيحية.
 .6ىناؾ أث انر سمبيان كضر انر ان
كيعزك الباحث السبب في ذلؾ إلى أنو عند غياب األردف عف حماية كرعاية المقدسات اإلسالمية
– المسيحية سيتيح ذلؾ المجاؿ أماـ االحتالؿ االسرائيمي بزيادة إجراءات القمع العنصرية ضد
المسجد األقصى كأىمو كمنع المصميف مف الكصكؿ إليو كالصالة فيو ،كما سيفتح المجاؿ أماـ
الصياينة بتغيير معالـ المقدسات كمحكىا كجعميا غير مكجكدة إذا لـ تكف األردف تتصدل ليذا
العدك كتحاربو كتقؼ في كجية لمحفاظ عمى المقدسات اإلسالمية -المسيحية.
 .7بينت الدراسة أف ىناؾ قضايا مختمفة تحكـ العالقة األردنية الفمسطينية منيا القضايا السياسية
كالقضايا التاريخية كالجغرافية كالقضايا االجتماعية كالتعميمية كأىميا قضايا المقدسات.
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 .8أف الياشمييف قدمكا كؿ ما في كسعيـ لحماية كرعاية المقدسات اإلسالمية -المسيحية في القدس
حيث قدمكا الدعـ المالي كالمعنكم ،كشكمكا المجاف الممكية لشؤكف القدس تتكلى عمميات اإلعمار
فييا بتكاصؿ كدكف انقطاع.
كبير في استصدار ق اررات دكلية مف شأنيا الحفاظ عمى اليكية العربية كالثقافية
دكر ان
 .9أف لألردف ان
كحماية مقدساتيا كعدـ العبث بيا كتغير معالميا كالحفاظ عمى الكضع القائـ.
كبير كفاعالن في إدراج القدس عمى الئحة التراث العالمي لدل اليكنسكك عاـ
دكر
ان
 .10أف لألردف ان
1981ـ .
 .11حرص جاللة الممؾ عبد اهلل الثاني بف الحسيف منذ تكليو الكالية عمى رعاية المقدسات اإلسالمية
في القدس كتعزيز صمكد األشقاء فييا كجعميا محط اىتمامو كعنايتو.
يسجؿ لجاللة الممؾ عبد اهلل الثاني الذم سار عمى نيج الياشمييف بحكـ
دكر
ان
 .12أف ىناؾ ان
بارز ٌ
الكصاية عمى المسجد األقصى في إعمار المقدسات اإلسالمية كمنيا إعادة صنع منبر صالح
الديف ليعكد المنبر عمى صكرتو المميزة السابقة.
ً
يكتؼ بالحفاظ عمى المقدسات اإلسالمية فحسب بؿ تعداىا إلى
 .13أف جاللة الممؾ عبد اهلل الثاني لـ
المقدسات المسيحية حيث كاف اكؿ المتبرعيف إلعمار كترميـ قبر السيد المسيح في كنيسة القيامة
كترميـ كاعمار كنيسة الصعكد في جبؿ الزيتكف بعد الحريؽ الذم تعرضت لو.
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 4.4التوصيات
بناءان عمى ما تكصمت إليو الدراسة مف نتائج يكصي الباحث بما يمي:
 .1المحافظة عمى االرث القانكني الدكلي في حماية كرعاية المقدسات االسالمية كالمسيحية في
القدس.
 .2دعـ المكقؼ االردني في مدينة القدس مف الدكؿ العربية كاالجنبية سياسيا كمعنكيا كماديا.
 .3تكثيؽ خصائص كميزات الفف المعمارم االسالمي لممسجد االقصى المبارؾ ككنيسة القيامة .
 .4تاكيد الشرعية الدكلية كالقانكنية عمى حماية كرعاية كخصكصية المسجد االقصى المبارؾ.
 .5بياف كتكثيؽ دكر الياشمييف كالدكلة األردنية في حماية كرعاية المقدسات اإلسالمية -المسيحية
مف خالؿ كسائؿ اإلعالـ العربية بشكؿ عاـ كاألردنية كالفمسطينية بشكؿ خاص.
 .6الدعكة الى عقد مؤتمرات كدراسات لتثبيت الخطاب االسالمي – المسيحي في الحقكؽ
كالخصكصية عمى االماكف المقدسة االسالمية المسيحية.
 .7ضركرة إجراء المزيد مف الدراسات المتعمقة بالبحث عف دكر األردف في حماية كرعاية
المقدسات اإلسالمية – المسيحية.
 .8تصكير فمـ كثائقي ثالثي االبعاد يجسد اىـ المحطات كاالماكف الدينية كالزكايا كالتكايا الت ارثية
كاالعمار كالترميـ التي قاـ بدعميا كرعايتيا كترميميا الياشميكف منذ بزكغ حكميـ كرعايتيـ
كعرضو في مدارس القدس كاالردف بجميع اطيافيا لنشر التكعية كاالدراؾ الىمية ىذه االماكف
كتمؾ الرعاية.
 .9عقد دكرات لمتعريؼ بالدكر االردني الياشمي في حماية كرعاية المقدسات االسالمية المسيحية
في القدس الشريؼ.
 .10عقد ندكات عممية في الجامعات لمتعريؼ بالدكر االردني الياشمي.
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 .11اظيار الدكر االردني مف خالؿ الصحؼ كالمجالٌت المحمية ككسائؿ االعالـ.
 .12تدريس مساؽ اك مادة لفترة الحكـ االردني كاالنجازات االردنية الياشمية.
 .13تصكير فيديك قصير كبثو عف طريؽ كسائط التكاصؿ االجتماعي (يكتيكب).
 .14الدعكة الى تطبيؽ قانكف الحائط الغربي (البراؽ) االنتدابي البريطاني لعاـ  1931في فمسطيف
بشاف حائط البراؽ كممكيتو ،كالذم أكد مف قبؿ منظمة اليكنسكك بشأف ممكية البراؽ كتسمية
المسجد االقصى (الحرـ القدسي الشريؼ).
 .15تحقيؽ الحرية الدينية لجميع الديانات كأىتباعيا كالحفاظ عمى الكضع القائـ منذ مئات السنيف.
 .16حث اليكنسكك عمى اتخاذ خطكات جزائيو لكقؼ اعماؿ الحفريات اسفؿ المسجد االقصى
كتغيير الكضع القائـ في ربكع القدس العربية.
 .17انشاء صندكؽ كقفي عاـ في القدس لدعـ المقدسييف لتثبيت صمكدىـ كالمقدسات كمشاريع
االعمار كالتطكير.
 .18التعريؼ باىمية القدس دينيا كركحيا كثقافيا ،كنشر كتعميـ الدراسات المختمفة التي تؤكد اىمية
الياشمييف في الحفاظ عمى المقدسات االسالمية كالمسيحية كذلؾ عف طريؽ كضع لكحات
الكتركنية في اركقة المقدسات لمتعريؼ بيذا المكاف كىذا الدكر.
 .19احتراـ االمالؾ الكقفية لكؿ الديانات السماكية ،كخاصة الكقؼ االسالمي كالمسيحي داخؿ
المدينة المقدسة كاكنافيا.
 .20انشاء مؤسسات ثقافية كشبابية تدعـ االنشطة التي تعرفيـ بجؿ االعماؿ التي قاـ كيقكـ بيا
الياشميكف في رعاية كحماية المقدسات.
 .21التشجيع عمى التكاصؿ مع المسجد االقصى كالقدس كالحث عمى زيارتيـ مف كافة اقطار
العالـ العربي كاالسالمي ككؿ مسممي كمسيحيي العالـ كىذا دعـ الىؿ القدس كانتماء
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لممقدسات االسالمية كالمسيحية كتثبيت لمكجكد العربي كاالسالمي كالمسيحي في المدينة
المقدسة كىك دعـ لمفنادؽ كالمكاصالت كالعيش معيـ كالتكاجد في المقدسات.
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