الوحدة الثالثة  /الهاشميون والقضية الفلسطنينة
الفصل األول
الفلسطينية

مدارس ( ريتال  ،االكاديمة العربية  ،المعالي )

إعداد محمد البطران 4777047770

القوات المسلحة األردنية – الجيش العربي – والقضية {س} :اذكر ( بين) نتائج معركة القدس في حرب عام 7107م ؟
■ -إبقاء القدس الشرقية وما جاورها من االحياء العربية بأيدي العرب وحماية
المقدسات اإلسالمية والمسيحية .

س} :بين الهدف القومي الذي حققته القوات المسلحة األردنية ( الجيش
العربي ) الذي أنشئت من أجله ؟

■ -قتل ما يزيد على (  ) 011جندي من العدو اإلسرائيلي.

الدفاع عن القضايا العربية بمشاركتها الفاعلة في الحروب العربية اإلسرائيلية ■ -أسر عدد كبير من القوات اإلسرائيلية وتدمير بعض األحياء اليهودية.
على أرض فلسطين والدول العربية المجاورة  ،دفاعا عن فلسطين والقدس .
{س} :أذكر المعارك التي خاضها الجيش العربي للحفاظ على القدس عام
7107م ؟

أوأل :الدور األردني في دعم المقاومة الفلسطنينة :
{س} :أذكر أبرز المواقف األردنية في دعم الصمود الفلسطيني المقاوم
االنتداب البريطاني واالحتالل اإلسرائيلي؟
{س} :وضح الدور األردني الداعم للمقاومة الفلسطينية ؟
■ -إجتماع أبناء األردن في " مؤتمر قم " قرية في أربد عام 1291م ،
قرروا مهاجمة المستعمرات الصهيونية في منطقة بيسان  ،وقد أدى هجومهم
إلى أستشهاد عدد من المناضلين كان بينهم الشيخ كايد مفلح العبيدات  ،وهو
أول شهيد أردني على أرض فلسطين .

■ -معركة القدس.

■ -معركة باب الواد.

■  -معركة اللطرون.

{س} :بين أهمية موقع باب الواد العسكرية؟ يعد مفتاح مدينة القدس.

■ -مشاركة أبناء األردن في عمليات الكفاح المسلح في فلسطين .

{س} :فسر هاجم اليهود في  02أيار عام  7107مواقع الكتيبة الرابعة
األردنية ؟ بهدف االستيالء على باب الواد واللطرون لفتح الطريق إلى القدس.

■ -مهاجمة العديد من األردنيين معسكرات القوات البريطانية في األردن
( علل ) للتأثير في بريطانيا لتعديل موقفها تجاه فلسطين.

{س} :بين ( اذكر ) نتائج معركتا باب الواد واللطرون؟
هزيمة العدو اإلسرائيلي بحيث لم يستطيع الوصول إلى أهدافه  ،حيث خلف
وراه عددا ً كبيراً من القتلى والمعدات.

■ -قيام العديد من المظاهرات والمسيرات المؤيدة للثورات الفلسطينية في
أنحاء المدن األردنية
■ -انعقاد العديد من االجتماعات الداعمة للمقاومة الفلسطينية مثل اجتماع
الحصن في أربد عام 1292م.

{س} :ما األسم الذي أطلق الملك عبدهللا األول على الكتيبة الرابعة في حرب
عام 7107م؟ الكتبية الرابحة

{س} :بين ( أذكر ) نتائج اجتماع الحصن عام 7101م؟
 -1نقد السياسة البريطانية الداعمة لليهود .
 -9دعوة المجتمعين إلى جمع التبرعات والمسارعة إلى إمداد المناضلين
الفلسطينيين بالمال والسالح.

{س} :أذكر ( بين ) نتائج حرب فلسطين عام 7107م؟
■ -خسارة الجيوش العربية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

■ -احتالل إسرائيل اجزاء من فلسطين باستثناء الضفة الغربية.التي حافط
عليها الجيش العربي.

ثانيا ً :حرب فلسطين عام 7107م " النكبة ".

■ -لجوء عدد من الفلسطينيين إلى األردن .

{س} :فسر قيام حرب فلسطين عام 7107م " النكبة "؟
بسبب استيالء اسرائيل على االراضي التي خصصت لهم بموجب قرار {س} :فسر أو (بين ) اسباب هزيمة العرب في حرب فلسطين عام 7107م؟
التقسيم رقم (  )777الذي رفضه العرب وأيده اليهود وانسحاب بريطانيا من
■ -غياب التنسيق بين قيادات الجيوش العربية .
فلسطين.
قاتل الجيش االردني على محورين جسر األمير محمد ( داميا ) وجسر الملك ■ -نقص التدريب والتسليح لدى العرب.
حسين للوصول إلى القدس والسهل الساحلي وحماية هذه المناطق.
■ -تفوق القوات اإلسرائيلية في مجال التدريب والتسليح بصورة واضحة.
◙ معركة القدس :من أهم معارك التي خاضتها الجيش العربي األردني في
حرب عام  1291م  ،حيث تمكنا فيها الجيش العربي األردني من إبقاء القدس
الشرقية وما جاورها من االحياء العربية بأيدي العرب وحماية المقدسات
اإلسالمية والمسيحية .
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{س} :فسر قيام ( أسباب ) معركة الكرامة عام 7197م ؟
ثالثا ً :حرب حزيران عام  "7197النكسة"
قيام إسرائيل بهجوم مفاجئ على األراضي األردنية بهدف
◙ حرب حزيران عام 7197م :هي أحدى الحروب التي شارك فيها الجيش
■ -تدمير الجيش العربي األردني -■ .احتالل المرتفعات الغربية من األردن.
العربي دفاعا ً عن فلسطين  ،ومن اسبابها رغبة إسرائيل في التوسع على
■ -تحطيم الروح المعنوية في نفوس القوات المسلحة والشعب األردني .
حساب الدول المجاورة لفلسطين .
■ -والعمل على تدمير االقتصاد الزراعي في وادي األردن .
{س} :فسر قيام حرب حزيران عام 7197م ؟
{س} :أذكر المحاور األربعة التي شنت إسرائيل الهجوم عن طريقها على
■ -إغالق مصر لمضائق تيران على البحر األحمر في وجه المالحة األردن في معركة الكرامة؟
اإلسرائيلية.
■ -المثلث المصري عن طريق جسر األمير محمد ( جسر داميا ).
■ -رغبة إسرائيل في التوسع على حساب الدول المجاورة لفلسطين.
■ -مثلث الشونة الجنوبية – السلط عن طريق جسر الملك الحسين .
■ -تخوف إسرائيل من تنامي القوة العسكرية العربية .
■ -مثلث عمان – الشونة عن طريق جسر األمير عبدهللا.
■ -رغبة إسرائيل في السيطرة على مياه نهر األردن.
■ -غور الصافي باتجاه طريق الكرك.
{س} :بين مجريات معركة الكرامه عام 7197م؟

{س} :بين مجريات حرب حزيران عام 7197م ؟
■ -قيام إسرائيل بشن هجوم مباغت على مصر وسوريا واألردن في  5وقفت القوات األردنية الباسله للقوات الصيهونية بالمرصاد  ،إذ قدم الجيش
اورع البطوالت في الدفاع عن حمى الوطن  ،مما اضطر اسرائيل ألول في
حزيران 1291م.
تاريخها العسكري ان تطلب وقف اطالق النار.
■ -ترتب على هذا الهجوم تدمير القوة الجوية للدول العربية الثالث .
■ -أدى هذا التدمير إلى تفوق سالح الجو اإلسرائيلي  ،بحيث أصبحت القوات {س} :بين موقف الملك الحسين بن طالل في معركة الكرامة ؟
العربية بال غطاء جوي  ،وظهر خلل في سير العمليات العسكرية العربية ،
رفض وقف إطالق النار التي طالبت فيه إسرائيل ما دام يوجد جندي إسرائيلي
وحققت إسرائيل نصرا ً سريعاً.
واحد شرق األردن.وهكذا أجبرت القوات المعتدية على االنسحاب .
{س} :بين نتائج حرب حزيران عام 7197م ؟

{س} :بين نتائج معركة الكرامة عام 7197م ؟

■ -إستيالء إسرائيل على الضفة الغربية وقطاع غزة وسيناء وهضبة الجوالن

■ -هزيمة الجيش اإلسرائيلي على يد الجيش العربي األردني وانسحابه من
أرض المعركة.

■ -نزوح أعداد كبيرة من الفلسطينيين إلى األردن.
■ -وقوع خسائر بشرية ومادية كبيرة في الدول العربية المشاركة.

■ -خسارة إسرائيل (  ) 951قتيال و (  ) 951جريحا .

■ -إنهيار األقتصاد العربي ،وتوقف التنمية .

■ -تدمير عدد كبير من اآلليات والمعدات التي ترك بعضها على أرض
المعركة.

■ -شيوع حالة من اليأس واإلحباط وخيبة األمل لدى الدول العربية بصورة
عامة  ،ودول المواجهة بصورة خاصة

■ -قدم الجيش العربي األردني (  ) 19شهيداً و (  ) 111جرحى .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
{س} :وضح أهمية معركة الكرامة عام 7197م ؟
رابعا ً :معركة الكرامة عام 7197م:
■ -تركت آثاراً نفسية مهمة  ،تمثلت برفع معنويات اإلنسان العربي عامة
◙ معركة الكرامة  :معركة بين الجيش العربي والجيش اإلسرائيلي  ،استطاع واألردني خاصة  ،وإعادة ثقته بنفسه .
الجيش العربي األردني فيها إحراز أول نصر عربي على الجيش اإلسرائيلي
■ -فشل الجيش اإلسرائيلي في تحقيق مقاصده ،وتحطيم أسطورة التفوق
الذي حاول العبور إلى األردن في  91آذار عام 1291م.
العسكري إلسرائيل ومقولة ( الجيش الذي ال يقهر ) .
{س} :فسر تعٌد معركة الكرامة نقطة تحول مهمة في الصراع العربي
اإلسرائيلي بعد حرب عام 7197م؟
ألن الجيش العربي األردني استطاع فيها إحراز أول نصر عربي على الجيش
اإلسرائيلي الذي حول العبور إلى األردن في  91آذار عام 1291م.
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{س} :فسر توقيع الشعب العربي في فلسطين وثيقة البيعة للشريف الحسين

خامسا ً:حرب تشرين (رمضان) عام 7171م.
{س} :فسر قيام حرب تشرين (رمضان) عام 7171م؟
ً
بسبب تقرير مصر وسوريا استعادة األراضي التي احتلتها إسرائيل في حرب ■ -إيمانا منهم بصدق نواياه اتجاه قضايا األمة وإخالصه لها.
حزيران عام 1291م فأعدتا خطة عسكرية للقيام بهجوم مفاجئ في السادس ■ -وحرصه على مقدساتها في القدس.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من تشرين أول عام 1210م مستغلة احتفال إسرائيل بأعيادها.
{س} :موقف الملك عبد هللا األول ابن الحسين (شهيد األقصى) من فلسطين
بن علي عام 7100م؟

{س} :عطططدد ( بطططين ) مواقطططف الملطططك عبطططدهللا األول مطططن الحركطططة الصطططهيونية
وأطماعها في فلسطين ؟

{س} :بين نتائج حرب تشرين (رمضان) عام 7171م؟
■ -دعوة الملك عبدهللا األول العرب إلى عدم التعامل مع اليهود أو بيعهم عقار اً
■ -استتتطاعت القتتوات المصتترية تتتدمير تحصتتينات ختتط بتتارليف التتذي أقامتتته
أو أي أرض لهم بوصفهم محتلين.
إسرائيل بينها وبين مصر بعد احتاللها سيناء.
■ -مقاومة الملك عبدهللا المؤسس دعوات تقسيم فلسطين عام . 1291
■ -استطاعت القوات السورية اجتياح المواقع اإلسرائيلية في هضبة الجوالن،
■ -دفاع الجيش العربي األردني تحت قيتادة الملتك عبتدهللا األول عتن فلستطين
ولكن تدخل مجلس األمن لوقف القتال أدى إلى وقف الحرب.
والقدس في حرب عام 1291م.
■ -إتمام وحدة الضفتين عام 1251م.
◙ خططب بططارليف  :تحصتتينات دفاعيتتة أقامتهتتا إستترائيل علتتى طتتول الستتاحل ■ -رفض الملك المؤسس إعطاء اليهود ممراً إلى حائط البراق.
الشرقي لقناة السويس بعد حرب عتام  1291م ،لمنتع عبتور أي قتوات مصترية
إليهتا ،وستتمي الختتط بتذلك االستتم نستتبة إلتتى القائتد العستتكري اإلستترائيلي حتاييم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بارليف.
ثالثا ً :موقف الملك الحسين بن طالل.
{س} :بين دور الملك الحسين بن طالل الداعم للقضية الفلسطينية؟
{س} :بين دور الجيش العربي األردني في حرب عام  3791؟

■ -التزامتته بالتتدفاع عتتن القتتدس والمقدستتات بتتالرغم متتن وقتتوع القتتدس تحتتت
االحتالل في عام 1291م.

■ -عملت القوات األردنية عبر اللواء المدرع األربعين على منع إسترائيل متن
تعزيز قواتها على الجبهتين السورية والمصرية.

■ -ظل يؤكد أن القدس ليست موضوع مساومة ،ألن القدس جزء متن األرض
العربية المحتلة ،وعلى إسرائيل أن تنسحب منها .

■ -منعت إسرائيل من االلتفاف حول الجناح األيسر للقوات السورية ،وحماية
العاصمة دمشق وذلك عن طريق تأمين القوات األردنية الحماية لمحتور درعتا
– دمشق.

وكانت رؤية الملك الحسين رحمه هللا ترتكز على بعدين؛ ديني وقومي.

■ -أسهمت القت وات األردنيتة بالتعتاون والتنستيق متع القتوات العراقيتة فتي منتع
إسرائيل من تطوير عملياتها الهجومية.

{س} :بططين أبططرز القططرارات السياسططية التططي تططنم ( تططدل ) علططى اهتمططام الملططك
الحسين رحمه هللا بالقدس؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
■ -تأسيس قانون اإلعمار الهاشمي للمقدسات اإلسالمية وعلى رأستها المستجد
األقصى المبارك.
القدس والهاشميون
الفصل الثاني
■ -تشكيل لجنة إعمار المسجد األقصى المبارك ،وقبة الصتخرة المشترفة عتام
{س} :فسططر بططذل األردن قيططادة وشططعبا ً جهططوداً كبيططرة فططي سططبيل الططدفاع عططن 1259م.
القضطططية الفلسططططينية؟ للحصتتتول علتتتى حقوقتتته المشتتتروعة فتتتي قيتتتام الدولتتتة ■ -تشكيل اللجنة الملكية لشؤون القدس عتام 1211م ألصتدارالمؤلفات لفضتح
الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف
السياسات التهويدية اإلسرائيلية للقدس وأخطارها.
■ -نجاح األردن بإدراج القدس على قائمة التراث العالمي المهدد بتالخطر فتي
س :بين موقف الشريف الحسين بن علي من فلسطين
اليونسكو.
ططة
ط
البريطاني
ططؤامرات
ط
الم
{س}:بططين موقطططف الشطططريف الحسططين بطططن علطططي مططن
■ -استثناء القدس من قرارات فك االرتباط اإلداري والقانوني الذي اتختذ عتام
واليهودية على فلسطين؟
1211
ً
■ رفض الشريف الحسين بن علتي معاهتدة ستايكس بيكتو ووعتد بلفتور رفضتا {س} :فسراسططتثناا القططدس مططن قططرار فططك االرتبططاط اإلداري والقططانوني مططع
قاطعا ً.
الضفة الغربية عام 7177م؟
■ -رفتتض الشتتريف الحستتين بتتن علتتي المشتتاريع والمخططتتات والمستتاومات
البريطانية التي ال تقود إلى دولة عربية واحدة شاملة لألقطار العربية كلها وفي للمواصلة األردن تولّي مسؤولية المؤسسات الحكومية في القدس ،وعلى رأسها
مقدمتها فلسطين.

دائتترة أوقتتاف القتتدس ،وشتتؤون المستتجد األقصتتى التتتي تتبتتع وزارة األوقتتاف

■ -تفضّليه النفي على أن يفرط بحقوق األمة اإلسالمية والعربية

والشؤون والمقدسات اإلسالمية األردنية.
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{س} :فسر تشكيل اللجنة الملكية لشؤون القدس عام 7177م؟
{س} :وضح ( بين ) كيف حرص الملطك عبطدهللا الثطاني علطى التوالطل الطدائم
إل صدار المؤلفات والنشرات التي تتمتع بطابع توعوي توثيقي لفضح السياسات مع أهالي القدس ؟
التهويدية اإلسرائيلية للقدس وأخطارها.
■ -عتتن طريتتق استضتتافتهم بصتتورة دوريتتة للستتماع متتنهم عتتن أحتتوال المدينتتة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المقدسة ،واحتياجات الحفاظ على المقدسات.
■ -دعم صمود المقدسيين في مدينتهم .
رابعاً :موقف الملك عبد هللا الثاني ابن الحسين
{س} :بططين موقططف الملططك عبططدهللا الثططاني فططي رعايططة المقدسططات األسططالمية
والمسيحية في القدس؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

■ -أمر جاللة الملك عبدهللا الثاني بتشكيل الصندوق الهاشمي إلعمار األقصى الفصل الثالث :الولاية الهاشمية على المقدسات الدينية في القدس
وقبة الصخرة المشرفة عام 9111م.

{س} :فسر حظيت مدينة القدس باهتمام الهاشميين؟

■ -حرص الملك عبدهللا الثاني على التواصل الدائم مع أهالي القدس

■ -ألنها مسرى جدهم محمد صلى هللا عليه وسلم ومعراجه للسماوات العلى.

■ -تشكيل مجلس الكنائس األردني الذي يشمل كنائس القدس الرئيسة.

■ -فيها قبة الصخرة المشرفة والمسجد األقصى المبتارك أولتى القبلتتين وثتاني
المسجدين وثالث الحرمين الشريفين.

■ -إطالق مشروع ترميم القبر المقدس في كنيسة القيامة ،واإلسهام في ترميمه
عام 9119م.
◙ المسططجد األقصططى المبططارك " الحتترم القدستتي الشتتريف "  :هتتو متتا دار عليتته
الستتور متتن أرض تبلتتت مستتاحتها متتا يزيتتد علتتى مبتتة وأربعتتة وأربعتتين دونم تاً،
إضتتافة إلتتى متتا عليهتتا متتن أبنيتتة ومستتاجد وستتاحات ومصتتاطب وقبتتاب تحتتت
■ -ترسيخ مفهوم الحرم الشريف وما يشمله في المنظمات الدولية.
األرض وفوق األرض.
{س} :فسطططر تشطططكيل الصطططندو الهاشطططمي إلعمطططار األقصطططى وقبطططة الصططط رة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المشرفة عام  0447م في عهد جاللة الملك عبدهللا الثاني؟
بهتتدف تتتوفير التمويتتل التتالزم لرعايتتة المستتجد األقصتتى المبتتارك والمقدستتات {س} :بين الدور المحوري آلل هاشم في رعاية المقدسات اإلسالمية؟
اإلسالمية في القدس لضمان استمرارية إعمارها وصيانتها وتجهيزها.
فمنذ بزوغ فجر اإلسالم  ،وآل هاشم يولون الشرافة (أشراف مكة) على سدانة
(خدمة) المسجد الحرام في مكة المكرمة ،ومنذ عتام 291م حتتى عتام 1295م
تولى أمراء آل هاشم وأشرافهم منطقة مكة المكرمتة والمدينتة المنتورة ورعايتة
◙ الصندو الهاشمي  :صندوق تشكل عام 9111م في عهد جاللة الملك
الحرمين الشريفين.
عبدهللا الثاني إلعمار األقصى وقبة الصخرة المشرفة.
{س} :أذكر ( عدد ) المشاريع التي شملتها إعمار المقدسات اإلسطالمية فطي {س} :فسر سعى الشريف الحسين عام 7147م جاهدا ً إلى سد الفراغ
الديني؟
القدس في عهد جاللة الملك عبدهللا الثاني ؟
■ -إعادة بناء (منبر صالح الدين) ،وتركيبه في مكانه عام 9119م.
■ -بسبب انقالب االتحاديين األتراك على السلطان العثماني والدين اإلسالمي
■ -ترميم الحائط الجنوبي والشرقي للمسجد األقصى.
في عام 1211م
■ -ترميم وصيانة لمختلف مرافق المسجد األقصى المبارك وأقسامه.
■ -إل نقاذ المسجد األقصى المبارك من إهمال االتحاديين األتراك وتخليهم عتن
المسؤولية.
{س} :بين أهم جوانب الدعم الذي قام به الملك عبدهللا الثاني تجاه المقدسات
■ -وإدراكا ً من الشريف الحستين بتن علتي ،وفتي وقتت مبكتر ألخطتار متؤامرة
المسيحية في القدس؟
صهيونية محتملة ضد المسجد األقصى المبارك.
■ -تشكيل مجلس الكنائس األردني الذي يشمل كنائس القدس الرئيسة.
■ -إطالق مشروع ترميم القبر المقدس في كنيسة القيامة.
{س} :وضح( بين ) كيف حرص جاللة الملك عبدهللا الثاني على تأكيد ارتباط س} :بين موقف أهل القدس من الشطريف الحسطين بطن علطي بعطد أن أعطالن
األردن بالقدس ؟
األتراك عام 7100م رسميا ً انتهاا ال الفة العثمانية ؟
من خالل تأكيد مفهوم الوصاية الهاشمية المتواصلة على المقدسات فتي القتدس
سارع وجهاء القدس يتقدمهم المجلس اإلسالمي األعلى في القدس بالطلب من
منذ عهد الشريف الحسين بن علي وذلك عن طريق توقيع اتفاقيتة الوصتاية متع الملك الشريف الحسين بن علي أن يترأس عمارة الحرم الشريف ،وأن يتولى
رئيس دولة فلسطين ومنظمة التحرير الفلسطينية عام 9110م.
ابنه الملك المؤسس ،األمير عبدهللا اإلشراف المباشر على اإلعمار الهاشمي
للمسجد األقصى ،وكان ذلك في نص رسالة البيعة الرسمية.
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◙ اتفاقية الولاية الهاشمية لعام 0471م :اتفاقيه وقعها جاللة الملك عبدهللا
الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس في عمان 9110م تؤكد أن جاللة
الملك هو صاحب الوصاية على األماكن المقدسة في القدس الشريف.
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 -0اإلعمطار الهاشطمي الثططاني (7121م – 7190م ،عهطد الملططك الحسطين بططن
طالل) وتضمن اإلنجازات اآلتية :
■ -تشكيل لجنة اإلعمار الهاشمي عامي 1250م و1259م.
■ -ترميم مبنى الجامع القبلي ،والمعالم اإلسالمية في ساحة الحرم الشريف.
■ -تبديل قبة مسجد قبة الصخرة بقبة من األلمنيوم المذهب.

{س} :بين أهمية اتفاقية الولاية الهاشمية لعام 0471م؟
■ -إعادة تأكيد الوصاية الهاشمية من عهد الشريف الحسين وان جاللة الملك
له الحق في بذل الجهود القانونية جميعها للحفاظ عليها.

 -1اإلعمار الهاشمي الطارئ (7191م ،عهد الملك الحسين بن طالل)

■ -اكادة االتفاقية المبادئ التاريخية المتفق عليها أردنيا ً وفلسطينيا ً لحماية
جاء اإلعمتار الهاشتمي الطتارئ ( علطل ) نتيجتة لألضترار الكبيترة التتي لحقتت
القدس من محاوالت التهويد اإلسرائيلية
بالجامع القبلي إثر الحريق الذي أضرمه يهودي متطرف بالتواطؤ مع ستلطات
■ -وتهتتدف إلتتتى حمايتتتة مبتتتات الممتلكتتتات الوقفيتتتة التابعتتتة للمستتتجد األقصتتتى االحتالل اإلسرائيلية في المسجد األقصى عام 1292م.
المبارك.
{س} :وضح الجهود التي تقوم بها دائطرة أوقطاف القطدس لتفيطذ ولطاية الملطك
عبدهللا الثاني على المقدسات ؟
أ)
وتنظتتيم
■ -إدارة شتتؤون المستتجد األقصتتى المبتتارك :مططن حراستتة ،وتتترميم،
شؤون السياحة والنشاطات المختلفة فيه.

 -0اإلعمار الهاشطمي الثالطث (7110م – 7110م ،عهطد الملطك الحسطين بطن
طالل) وتضمن اإلنجازات اآلتية :
■ -إعادة تصفيح قبة مسجد قبة الصخرة بحوالي ( )5111صحيفة ذهبية على
نفقة جاللة الملك الحسين بن طالل الشخصية.

■ -اإلشتتراف علتتى األمتتالك الوقفيتتة التتتي تشتتكل متتا يزيتتد علتتى ( )%15متتن ■ -إجراء ترميمات في ساحة الحرم القدسي الشريف تضمنت ترميم قبة
األمتتالك فتتي مدينتتة القتتدس القديمتتة ،وذلتتك بتتإدارة تلتتك األمتتالك وترميمهمتتا السلسلة ،والمتحف اإلسالمي ،ومبنى باب الرحمة
وصيانتها وتأجيرها ألشقائنا فتي القتدس بتأجور بستيطة ( فسطر ) لتثبيتتهم علتى
أرضهم ومساعدتهم على العيش الكريم.
■ -تعريف الناس واإلعالم الدولي والمحلي بأهميتة القتدس الدينيتة والروحيتة،
وما تواجهه القدس من تحديات.

 -2اإلعمار الهاشطمي الرابطع (7110م – 7111م ،عهطد الملطك الحسطين بطن
طالل) وتضمن اإلنجازات اآلتية :
■ -مشروع إعادة صنع منبر صالح الدين الذي دُمر في حريق عام 1292م.
■ -القيام بأعمال صيانة لمرافق المسجد األقصى المبارك كافةز

■ -استقبال لجنة زكاة القدس مساعدات عربية وإسالمية عدة ( فسطر ) لغايتات
التعاون في مشاريع خيريتة تهتدف إلتى تعزيتز صتمود القتدس وأهلهتا فتي وجته
االحتالل اإلسرائيلي.
■ -تتتدريس طتتالب القتتدس العلتتوم الشتترعية ،وتأهيتتل األيتتتام وتعلتتيمهم المهتتن
والحرف المختلفة ( فسر ) لمساعدتهم على العيش بكرامة.

 -9اإلعمطططار الهاشطططمي ال طططام (7111م – مسطططتمر ،عهطططد جاللطططة الملطططك
عبدهللا الثاني ابن الحسين المعظم) ،وتضمن اإلنجازات اآلتية :
■ -مضاعفة عدد موظفي أوقاف القتدس وحتراس المستجد األقصتى المبتارك
وزيادة رواتبهم.
■ -استصتتدار دليتتل المستتجد األقصتتى ،والتعريتتف التتديني والتتتاريخي الثابتتت
للمسجد األقصى.
■ -تأسيس الصندوق الهاشمي إلعمار المسجد األقصى المبارك .
■ -تأسيس كرسي جاللتة الملتك عبتدهللا الثتاني ابتن الحستين المعظتم ( علطل )
لدراسة فكر اإلمام الغزالي في المسجد األقصى ،وجامعة القدس.

ثالثا ً  :اإلعمارات الهاشمية للمسجد األقصى المبارك.
 -7اإلعمار الهاشمي األول (7100م – 7127م ،عهد الشريف الحسين بن
علي والملك عبدهللا األول).
في عام  1299م تبرع الشريف الحسين بن علي بمبلتت ( )01ألتف دينتار ذهبتي
إلعمار المسجد األقصى المبارك ،وتبرع أيضتا ً بمبلتت ( )95ألتف دينتار ذهبتي
إلعمتار المستتاجد واألمتتالك الوقفيتتة فتتي عمتوم فلستتطين .ومططن أبططرز إنجططازات
اإلعمار الهاشمي األول ما يأتي:
■ -إعمار المسجد األقصى المبارك /الحرم القدسي الشريف وترميمه.
■ -تتترميم المستتتجد األقصتتتى بعتتتد تعرضتتته ألضتتترار كبيتتترة فتتتي حتتترب عتتتام
1291م.
■ -إعادة ترميم كنيسة القيامة عام 1292م بعد أن شب بها حريق
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