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 والقضية الفلسطينية – القوات المسلحة األردنية األول  فصلال

 

القوات المسلحة األردنية ) الجيش  بين  الهدف القومي الذي حققته س{:

 العربي ( الذي أنشئت من أجله ؟

الدفاع عن القضايا العربية بمشاركتها الفاعلة في الحروب العربية  

 .اإلسرائيلية على أرض فلسطين والدول العربية المجاورة 

 

 أوأل: الدور األردني في دعم المقاومة الفلسطنينة :

أذكر أبرز المواقف األردنية  في دعم الصمود الفلسطيني المقاوم  }س{:

 االنتداب البريطاني واالحتالل اإلسرائيلي؟

 وضح الدور األردني الداعم للمقاومة الفلسطينية ؟ }س{:

م ، 1920قرية في أربد عام  " مؤتمر قم "إجتماع أبناء األردن في  -■

قرروا مهاجمة المستعمرات الصهيونية في منطقة بيسان ، وقد أدى 

كايد مفلح هجومهم إلى أستشهاد عدد من المناضلين كان بينهم الشيخ 

 . ، وهو أول شهيد أردني على أرض فلسطين العبيدات

 

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

 

 مهاجمة العديد من األردنيين معسكرات القوات البريطانية في األردن  -■

 

قيام  العديد من المظاهرات المؤيدة للثورات الفلسطينية في أنحاء المدن  -■

 األردنية 

انعقاد العديد من االجتماعات الداعمة للمقاومة الفلسطينية مثل اجتماع  -■

 م. 1929الحصن في أربد عام 

 

 م؟1929أذكر ( نتائج اجتماع الحصن عام بين )  }س{:

 نقد السياسة البريطانية الداعمة لليهود . -1

دعوة المجتمعين إلى جمع التبرعات والمسارعة إلى إمداد المناضلين  -2

 الفلسطينيين بالمال والسالح.

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 م " النكبة ".1948حرب فلسطين عام ثانياً: 

 م " النكبة "؟1948فسر قيام حرب فلسطين عام }س{: 

بسبب استيالء اسرائيل على االراضي التي خصصت لهم بموجب قرار  

وانسحاب بريطانيا ( الذي رفضه العرب وأيده اليهود 181التقسيم رقم ) 

 من فلسطين.

جسر األمير محمد ) داميا ( وجسر   قاتل الجيش االردني على محورين

 ق.الملك حسين للوصول إلى القدس والسهل الساحلي وحماية هذه المناط

 

قرار صدر عن هئية األمم المتحدة ، ينص  : م1947قرار التقسيم  -◙

لذي على تقسيم فلسطين بين العرب واليهود ، واعتبار القدس منطقة دولية.

رفضه العرب وأيده اليهود وكانت النتجية اندالع الحرب بين العرب 

 واليهود.

 

 

من أهم معارك التي خاضتها الجيش العربي  معركة القدس: ◙

م ، حيث تمكنا فيها الجيش العربي 1948األردني في حرب عام 

األردني من إبقاء القدس الشرقية وما جاورها من االحياء العربية  

 .بأيدي العرب وحماية المقدسات اإلسالمية والمسيحية

 

 م ؟1948نتائج معركة القدس في حرب عام  اذكر ) بين( }س{: 

إبقاء القدس الشرقية وما جاورها من االحياء العربية  بأيدي  -■

 العرب وحماية المقدسات اإلسالمية والمسيحية .

 ( جندي من العدو اإلسرائيلي. 300قتل ما يزيد على )  -■

 .أسر عدد كبير من القوات اإلسرائيلية  -■

 

للحفاظ على أذكر  المعارك التي خاضها الجيش العربي }س{: 

 (2019) شتوي / م ؟1948القدس عام 

 معركة اللطرون. -■معركة باب الواد.       -■معركة القدس.   -■

 

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

 .القدس

 

مواقع الكتيبة  1948أيار عام  25فسر هاجم اليهود في  }س{:

على باب الواد واللطرون لفتح  بهدف االستيالء الرابعة األردنية ؟

 الطريق إلى القدس.

 

 معركتا باب الواد واللطرون؟ بين ) اذكر ( نتائج  }س{:

هزيمة العدو اإلسرائيلي  بحيث لم يستطيع الوصول إلى أهدافه ، 

 حيث خلف وراه عدداً كبيراً من القتلى والمعدات

 

: معارك خاضها الجيش االردني في  معركتا باب الواد واللطرون

هزيمة العدو اإلسرائيلي   فيها  استطاع الجيش االردني 1948عام 

بحيث لم يستطيع الوصول إلى أهدافه ، حيث خلف وراه عدداً كبيراً 

 من القتلى والمعدات.

 

ما األسم الذي أطلق  الملك عبدهللا األول على الكتيبة الرابعة  }س{:

 الكتبية الرابحة  م؟  1948في حرب عام 

 

 م؟ 1948أذكر ) بين ( نتائج حرب  فلسطين عام  }س{:

 خسارة الجيوش العربية.   -■

احتالل إسرائيل اجزاء من فلسطين باستثناء الضفة الغربية.التي  -■

 بي.حافط عليها الجيش العر

 لجوء عدد من الفلسطينيين إلى األردن  -■
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فسر أو )بين ( اسباب هزيمة العرب في حرب فلسطين عام   }س{:

 م؟1948

 غياب التنسيق بين قيادات الجيوش العربية .           -■

 نقص التدريب  والتسليح لدى العرب. -■

 تفوق القوات اإلسرائيلية  في مجال التدريب والتسليح . -■

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 " النكسة"1967حرب حزيران عام  ثالثاً: 

فيها الجيش هي أحدى الحروب التي شارك م: 1967حرب حزيران عام  ◙

العربي دفاعاً عن فلسطين ، ومن اسبابها رغبة إسرائيل في التوسع على 

 حساب الدول المجاورة لفلسطين .

 

 ؟م 1967فسر قيام  حرب حزيران عام  }س{:

إغالق مصر لمضائق تيران على البحر األحمر في وجه المالحة  -■

 اإلسرائيلية.  

 .رغبة إسرائيل في التوسع على حساب الدول المجاورة لفلسطين -■

 تخوف إسرائيل من تنامي القوة العسكرية العربية . -■

 رغبة إسرائيل في السيطرة على مياه نهر األردن. -■

 

 م ؟1967عام بين مجريات حرب حزيران  }س{:

 .قيام إسرائيل بشن هجوم مباغت على مصر وسوريا واألردن  -■

 ترتب على هذا الهجوم تدمير القوة الجوية للدول العربية الثالث . -■

تفوق سالح الجو اإلسرائيلي ، بحيث أصبحت القوات العربية بال غطاء  -■

 جوي ، وحققت إسرائيل نصراً سريعاً.

 

 م ؟1967بين نتائج حرب حزيران عام  }س{:

إستيالء إسرائيل على الضفة الغربية وقطاع غزة وسيناء وهضبة  -■

 الجوالن 

 نزوح أعداد كبيرة من الفلسطينيين إلى األردن. -■

 وقوع خسائر بشرية ومادية كبيرة في الدول العربية المشاركة. -■

 إنهيار األقتصاد العربي، وتوقف التنمية . -■

 .شيوع حالة من اليأس واإلحباط وخيبة األمل لدى الدول العربية  -■

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :م1968معركة الكرامة عام  رابعاً:

 

معركة بين الجيش العربي والجيش اإلسرائيلي ،  :معركة الكرامة  ◙

استطاع الجيش العربي األردني فيها إحراز أول نصر عربي على الجيش 

 م.1968آذار عام  21اإلسرائيلي الذي حاول العبور إلى األردن في 

 

فسر تٌعد معركة الكرامة نقطة تحول مهمة في الصراع  س{:

 م؟1967العربي اإلسرائيلي بعد حرب عام 

ألن الجيش العربي األردني استطاع فيها إحراز أول نصر عربي 

آذار  21على الجيش اإلسرائيلي الذي حول العبور إلى األردن في 

 م1968عام 

 

 بهدف م ؟1968فسر قيام ) أسباب (  معركة الكرامة عام  }س{:

 تدمير الجيش العربي األردني.    -■

 احتالل المرتفعات الغربية من األردن. -■

تحطيم الروح المعنوية في نفوس القوات المسلحة والشعب  -■

 األردني .

 تدمير االقتصاد الزراعي في وادي األردن . -■

 

أذكر المحاور األربعة التي شنت إسرائيل الهجوم عن  }س{:

 ؟طريقها على األردن في معركة الكرامة

 المثلث المصري عن طريق جسر األمير محمد ) جسر داميا (. -■

 السلط عن طريق جسر الملك الحسين . –مثلث الشونة الجنوبية  -■

 الشونة عن طريق جسر األمير عبدهللا. –مثلث عمان  -■

 غور الصافي باتجاه طريق الكرك.  -■

 

 م؟1968بين مجريات معركة الكرامه عام }س{:  

وقفت القوات األردنية الباسله للقوات الصيهونية بالمرصاد ، إذ قدم 

الجيش اورع البطوالت في الدفاع عن حمى الوطن ، مما اضطر 

 لعسكري ان تطلب وقف اطالق النار.اسرائيل ألول في تاريخها ا

  

  بين موقف الملك الحسين بن طالل في معركة الكرامة ؟}س{:  

رفض وقف إطالق النار التي طالبت فيه إسرائيل ما دام يوجد جندي 

إسرائيلي واحد شرق األردن.وهكذا أجبرت القوات المعتدية  على 

 االنسحاب .

 

 م ؟1968بين نتائج معركة الكرامة عام  }س{:

هزيمة الجيش اإلسرائيلي على يد الجيش العربي األردني  -■

 وانسحابه من أرض المعركة.

 (  جريحا . 450( قتيال  و )  250خسارة إسرائيل )  -■

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

 أرض المعركة.

 ( جرحى . 108( شهيداً و )  86قدم الجيش العربي األردني )  -■

تركت آثاراً نفسية مهمة ، تمثلت برفع معنويات اإلنسان العربي  -■

 عامة واألردني خاصة ، وإعادة ثقته بنفسه .

فشل الجيش اإلسرائيلي في تحقيق مقاصده ،وتحطيم أسطورة  -■

  التفوق العسكري إلسرائيل ومقولة ) الجيش الذي ال يقهر ( .



 0777407812إعداد محمد البطران        (، ليفانت ، المعالي  جامعة الزرقاءمدارس )     الفلسطنينةالهاشميون والقضية /  الثالثة الوحدة 

 

3 

 .م1973حرب تشرين )رمضان( عام خامساً:

 ؟م1973حرب تشرين )رمضان( عام  فسر قيام  }س{:

مصر وسوريا استعادة األراضي التي احتلتها إسرائيل في  قرار بسبب 

م فأعدتا خطة عسكرية للقيام بهجوم مفاجئ 1967حرب حزيران عام 

 .مستغلة احتفال إسرائيل بأعيادها م 1973 /10 /6في 

 

 

 ؟م1973حرب تشرين )رمضان( عام بين نتائج  }س{:

رمضان عام س: بين دور االقوات المصرية والسورية في حرب 

 م.1973

استتتطاعت القتتوات المصتترية تتتدمير تحصتتينات ختتط بتتارليف التتذي  -■

 أقامته إسرائيل بينها وبين مصر بعد احتاللها سيناء. 

استتتطاعت القتتوات الستتورية اجتيتتاح المواقتتع اإلستترائيلية فتتي هضتتبة  -■

 أدى إلى وقف الحرب.  الجوالن، ولكن تدخل مجلس األمن لوقف القتال

 

تحصينات دفاعية أقامتها إسرائيل على طتول الستاحل  :  خط بارليف  ◙

م، لمنتتع عبتتور أي قتتوات 1967الشتترقي لقنتتاة الستتويس بعتتد حتترب عتتام 

مصتترية إليهتتا، وستتمي الختتط بتتتذلك االستتم نستتبة إلتتى القائتتد العستتتكري 

 اييم بارليف.حاإلسرائيلي 

 

  ؟ 1973دور الجيش العربي األردني في حرب عام بين  }س{:
القتتتوات األردنيتتة عبتتتر اللتتواء المتتتدرع األربعتتين علتتتى منتتتع عملتتت  -■

 .إسرائيل من تعزيز قواتها على الجبهتين السورية والمصرية

 .منعت إسرائيل من االلتفاف حول الجناح األيسر للقوات السورية  -■

وذلتتك عتتن طريتتق تتتأمين القتتوات األردنيتتة  حمايتتة العاصتتمة دمشتتق -■

 .دمشق –الحماية لمحور درعا 

أسهمت القوات األردنية بالتعتاون والتنستيق متع القتوات العراقيتة فتي  -■

 ة.منع إسرائيل من تطوير عملياتها الهجومي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                       القدس والهاشميون                    ثانيال فصلال

 

   من فلسطين  موقف الشريف الحسين بن علي  س: بين

البريطانيية بين موقف الشريف الحسين بن عليي مين الميؤامرات }س{:

 واليهودية على فلسطين؟
 .رفض الشريف الحسين بن علي معاهدة سايكس بيكو ووعد بلفور  ■

علي المشتاريع والمخططتات  البريطانيتة ن رفض الشريف الحسين ب -■

 .عربية ال دولال وحدة  التي ال تقود إلى

 ةالنفي على أن يفرط بحقوق األمة اإلسالمية والعربي يهفّضلت -■

 

فسر توقيع الشعب العربي في فلسطين وثيقة البيعة للشريف  }س{:

 م؟1924الحسين بن علي عام 

 .إيماناً منهم بصدق نواياه اتجاه قضايا األمة وإخالصه لها -■

 .وحرصه على مقدساتها في القدس -■

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من  موقف الملك عبد هللا األول ابن الحسين )شهيد األقصى(   }س{:

 فلسطين 

 مواقف الملك عبدهللا األول مين الحركية الصيهيونية ) بين (عدد  }س{:

 ؟ وأطماعها في فلسطين

دعتتتوة الملتتتك عبتتتدهللا األول العتتترب إلتتتى عتتتدم التعامتتتل متتتع اليهتتتود  -■

 .بوصفهم محتلين

 . 1947عام  مقاومة الملك عبدهللا المؤسس دعوات تقسيم فلسطين -■

 . م1948دفاع عن فلسطين والقدس في حرب عام  -■

 م. 1950إتمام وحدة الضفتين عام  -■

 رفض الملك المؤسس إعطاء اليهود ممراً إلى حائط البراق.  -■

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .موقف الملك الحسين بن طالل ثالثاً: 

 الحسين بن طالل الداعم للقضية الفلسطينية؟بين دور الملك  }س{: 

التزامه بالدفاع عن القدس والمقدسات بالرغم من وقوع القتدس تحتت  -■

 .م1967االحتالل في عام 

ظل يؤكد أن القتدس ليستت موضتوع مستاومة، ألن القتدس جتزء متن  -■

 .األرض العربية المحتلة، وعلى إسرائيل أن تنسحب منها 

 

 .على بعدين؛ ديني وقوميحسين رحمه هللا ترتكز وكانت رؤية الملك ال 

 

 

 

اهتمييام  لييىع(  تيينم ) تييدل أبييرز القييرارات السياسييية التيييبييين  }س{: 

  ؟الملك الحسين رحمه هللا بالقدس

 .تأسيس قانون اإلعمار الهاشمي للمقدسات اإلسالمية  -■

تشكيل لجنة إعمار المسجد األقصى المبارك، وقبة الصخرة المشرفة  -■

 م. 1954عام 

 .م 1971تشكيل اللجنة الملكية لشؤون القدس عام  -■

نجتتتاح األردن بتتتادراس القتتتدس علتتتى قائمتتتة التتتتراث العتتتالمي المهتتتدد  -■

 بالخطر في اليونسكو. 

والقتتانوني التتذي استتتثناء القتتدس متتن قتترارات فتتك االرتبتتاط اإلداري  -■

 1988اتخذ عام 
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استثناء القدس من قرار فيك االرتبياط اإلداري والقيانوني ميع س{: فسر

 م؟1988الضفة الغربية عام 

األردن تولّي مسؤولية المؤسسات الحكومية في القدس، وعلى  ةواصلملل

رأسها دائرة أوقاف القدس، وشؤون المسجد األقصى التي تتبع وزارة 

  األوقاف والشؤون والمقدسات اإلسالمية األردنية. 

 

  ؟م1971تشكيل اللجنة الملكية لشؤون القدس عام  }س{: فسر 

بطابع توعوي توثيقي لفضح صدار المؤلفات والنشرات التي تتمتع إل

 السياسات التهويدية اإلسرائيلية للقدس وأخطارها. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رابعاً: موقف الملك عبد هللا الثاني ابن الحسين 

بين موقف الملك عبدهللا الثاني فيي رعايية المقدسيات األسيالمية  }س{:

 والمسيحية في القدس؟ 

تشكيل الصندوق الهاشتمي إلعمتار األقصتى وقبتة الصتخرة المشترفة  -■

 م.2007عام 

  

  لي القدسحرص الملك عبدهللا الثاني على التواصل الدائم مع أها -■

  

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

 

إطالق مشروع ترميم القبر المقدس في كنيسة القيامتة، واإلستهام فتي  -■

 م. 2016ترميمه عام 

 

 ترسيخ مفهوم الحرم الشريف وما يشمله في المنظمات الدولية.   -■

 

فسر تشكيل الصندوق الهاشيمي إلعميار األقصيى وقبية الصي رة  }س{:

 م في عهد جاللة الملك عبدهللا الثاني؟ 2007المشرفة عام 

بهتتتتدف تتتتتوفير التمويتتتتل التتتتالزم لرعايتتتتة المستتتتجد األقصتتتتى المبتتتتارك  

والمقدسات اإلسالمية في القدس لضتمان استتمرارية إعمارهتا وصتيانتها 

 وتجهيزها. 

 

م في عهد جاللة 2007صندوق تشكل عام  : الصندوق الهاشمي ◙

 . الملك عبدهللا الثاني إلعمار األقصى وقبة الصخرة المشرفة

 

 

أذكيييير ) عييييدد (  المشيييياريع التييييي شييييملتها إعمييييار المقدسييييات  }س{:

 اإلسالمية في القدس في عهد جاللة الملك عبدهللا الثاني ؟

 م.2007عام  إعادة بناء )منبر صالح الدين(، وتركيبه في مكانه  -■

 ترميم الحائط الجنوبي والشرقي للمسجد األقصى. -■

 .ترميم وصيانة لمختلف مرافق المسجد األقصى المبارك وأقسامه -■

 

وضح ) بين ( كييف حيرا المليك عبيدهللا الثياني عليى التوا يل  }س{:

 الدائم مع أهالي القدس ؟

عتتن طريتتق استضتتافتهم بصتتورة دوريتتة للستتماع متتنهم عتتن أحتتوال  -■

 .المدينة المقدسة

 .دعم صمود المقدسيين في مدينتهم  -■

 

بييين أهييم جوانييب الييدعم الييذي قييام بييه الملييك عبييدهللا الثيياني تجييا   س{: 

 المقدسات المسيحية في القدس؟

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

 إطالق مشروع ترميم القبر المقدس في كنيسة القيامة. -■

 

 

وضح) بين ( كيف حرا جاللة الملك عبدهللا الثياني عليى تيكييد  }س{:

 ارتباط األردن بالقدس ؟

من خالل تأكيد مفهوم الوصاية الهاشمية ، وذلك عن طريق توقيع اتفاقية 

الوصاية مع رئيس دولة فلسطين ومنظمة التحرير الفلسطينية عام 

 م.2013

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الو اية الهاشمية على المقدسات الدينية في القدس  :الثالث فصلال

 ؟حظيت مدينة القدس باهتمام الهاشميين فسر}س{: 

مسرى جدهم محمتد صتلى هللا عليته وستلم ومعراجته للستماوات  ألنها -■

 .العلى

لمستجد األقصتى المبتارك أولتى القبلتتين فيها قبة الصخرة المشرفة وا -■

 وثاني المسجدين وثالث الحرمين الشريفين. 

 

 

هتتو متتا دار  " : " الحتترم القدستتي الشتتريفالمسييجد األقصييى المبييارك  ◙

عليه السور من أرض تبلغ مساحتها ما يزيتد علتى مئتة وأربعتة وأربعتين 

 ومصاطب وقبابدونماً، إضافة إلى ما عليها من أبنية ومساجد وساحات 

 تحت األرض وفوق األرض.

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

جاهداً إلى سد الفراغ م 1908عام سعى الشريف الحسين  فسر }س{:

  ؟الديني

االتحتتاديين األتتتراك علتتى الستتلطان العثمتتاني والتتدين انقتتالب   بستتبب -■

 م 1908اإلسالمي في عام 

 نقاذ المسجد األقصى المبارك من إهمال االتحاديين األتراك إل -■

ألخطتتار متتؤامرة صتتهيونية محتملتتة ضتتد المستتجد األقصتتى  هإدراكتت -■

 المبارك. 
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بين عليي بعيد  أن  لشيريف الحسيينمين اأهيل القيدس  بين موقيف  س{:

 ؟رسمياً انتهاء ال الفة العثمانية م 1924عام  ن األتراك أعال

الشريف الحسين بن علي أن يترأس عمارة  منوجهاء القدس طالب  

الحرم الشريف، وأن يتولى ابنه الملك المؤسس، األمير عبدهللا اإلشراف 

 .المباشر على اإلعمار الهاشمي للمسجد األقصى

 

 

 (م )ضع دائرة1924رسميا عام  اء ال الفة العثمانية انتهمالحظة : 

 

جاللة الملك اتفاقيه وقعها م: 2013اتفاقية الو اية الهاشمية لعام  ◙

م 2013عبدهللا الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس في عمان  

تؤكد أن جاللة الملك هو صاحب الوصاية على األماكن المقدسة في 

 .القدس الشريف

 

 م؟2013بين أهمية اتفاقية الو اية الهاشمية لعام  }س{:

تعد هذه االتفاقية إعادة تأكيد الوصاية الهاشمية على األماكن  -❶

 .م1924المقدسة في مدينة القدس منذ بيعة عام 

الحق في بذل الجهود القانونية جميعها للحفاظ  لهان جاللة الملك   ❷

 . . ا المسجد األقصىوخصوصً  عليها

ا تؤكد االتفاقية أيضاً المبادئ التاريخية المتفق عليها أردنيً  -❷

 .لحماية القدس واألماكن المقدسة  ، ا حول القدسوفلسطينيً 

ى وتهدف إلى حماية مئات الممتلكات الوقفية التابعة للمسجد األقصت -❹

 المبارك. 

 

لتفييذ و ياية وضح الجهود التي تقيوم بهيا دائيرة أوقياف القيدس }س{:

 الملك عبدهللا الثاني على المقدسات ؟

 .حراسة، وترميم : منإدارة شؤون المسجد األقصى المبارك -■

 

( متن %85اإلشراف على األمالك الوقفية التي تشكل ما يزيد علتى ) -■

 .القديمةاألمالك في مدينة القدس 

 

تعريتتتف النتتتاس واإلعتتتالم التتتدولي والمحلتتتي بأهميتتتة القتتتدس الدينيتتتة  -■

 والروحية، 

 

 ( فسير)  استقبال لجنة زكاة القتدس مستاعدات عربيتة وإستالمية عتدة -■

لغايتتات التعتتاون فتتي مشتتاريع خيريتتة تهتتدف إلتتى تعزيتتز صتتمود القتتدس 

 . وأهلها في وجه االحتالل اإلسرائيلي

 

تدريس طالب القدس العلوم الشرعية، وتأهيل األيتام وتعليمهم المهن  -■

 . لمساعدتهم على العيش بكرامة) فسر (  والحرف المختلفة 
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 الهاشمية للمسجد األقصى المبارك.ثالثاً : اإلعمارات 

م، عهييييد الشييييريف 1951 –م 1922اإلعمييييار الهاشييييمي األول ) -1

  .الحسين بن علي والملك عبدهللا األول(

( ألف دينار ذهبتي إلعمتار 38تبرع الشريف الحسين بن علي بمبلغ ) -1

 .المسجد األقصى المبارك

( ألف دينار ذهبي إلعمار المساجد واألمتالك 25وتبرع أيضاً بمبلغ ) -2

 .الوقفية في عموم فلسطين

 

  ) عبدهللا االول(ومن أبرز إنجازات اإلعمار الهاشمي األول   

 لمبارك/ الحرم القدسي الشريف وترميمه. إعمار المسجد األقصى ا -■

ترميم المسجد األقصى بعتد تعرضته ألضترار كبيترة فتي حترب عتام  -■

 م. 1948

 ق م بعد أن شب بها حري1949إعادة ترميم كنيسة القيامة عام  -■

 

 

م، عهد المليك الحسيين 1964 –م 1953اإلعمار الهاشمي الثاني ) -2

  اإلنجازات اآلتية : بن طالل( وتضمن 

 م. 1954م و1953تشكيل لجنة اإلعمار الهاشمي عامي  -■

تتترميم مبنتتى الجتتامع القبلتتي، والمعتتالم اإلستتالمية فتتي ستتاحة الحتترم  -■

 .الشريف

 األلمنيوم المذهب.تبديل قبة مسجد قبة الصخرة بقبة من  -■

 
 
م، عهيييد المليييك الحسيييين بييين 1969إلعميييار الهاشيييمي الطيييار  )ا -3

  طالل(

نتيجتتة لرضتترار الكبيتترة التتتي  ) علييل (جتتاء اإلعمتتار الهاشتتمي الطتتارئ 

لحقت بالجامع القبلي إثر الحريق الذي أضرمه يهودي متطرف بالتواطؤ 

 م.1969األقصى عام مع سلطات االحتالل اإلسرائيلية في المسجد 

 

 

 

م، عهد الملك الحسيين 1994 –م 1992اإلعمار الهاشمي الثالث ) -4

 : اإلنجازات اآلتية  بن طالل( وتضمن

  (أ

( صتتحيفة 5000إعتتادة تصتتفيح قبتتة مستتجد قبتتة الصتتخرة بحتتوالي ) -■

 ذهبية على نفقة جاللة الملك الحسين بن طالل الشخصية. 

تضمنت ترميم قبة إجراء ترميمات في ساحة الحرم القدسي الشريف  -■

 السلسلة، والمتحف اإلسالمي، ومبنى باب الرحمة

 

 

م، عهد الملك الحسيين 1999 –م 1994اإلعمار الهاشمي الرابع ) -5

 : اآلتية  اإلنجازات  بن طالل( وتضمن

مشتروع إعتادة صتتنع منبتر صتالح التتدين التذي ديمتر فتتي حريتق عتتام  -■

 م. 1969

 زالقيام بأعمال صيانة لمرافق المسجد األقصى المبارك كافة -■

 

 

 

 

مستمر، عهد جاللية المليك  –م 1999اإلعمار الهاشمي ال امس ) -6

  اإلنجازات اآلتية :عبدهللا الثاني ابن الحسين المعظم(، وتضمن 

مضتتاعفة عتتدد متتوظفي أوقتتاف القتتدس وحتتراس المستتجد األقصتتى  -■

 المبارك وزيادة رواتبهم. 

استصتتدار دليتتل المستتجد األقصتتى، والتعريتتف التتديني والتتتاريخي  -■

 للمسجد األقصى.  الثابت

 .تأسيس الصندوق الهاشمي إلعمار المسجد األقصى المبارك  -■

) عليل  تأسيس كرسي جاللة الملك عبدهللا الثاني ابن الحستين المعظتم -■

 لدراسة فكر اإلمام الغزالي في المسجد األقصى، وجامعة القدس  (

 

 


