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سورة آل عمران، 10٣



Address by Hrh Prince Ghazi Bin Muhammad
Deputizing for HM King Abdullah Ii Ibn Al-Hussein 
to the International Forum on Al-Quds Waqfs 
May 8th, 2017 CE - Istanbul

Printed in Jordan

Calligraphy courtesy of www.FreeIslamicCalligraphy.com



 خطاب صاحب السمو امللكي
 األمري غازي بن حممد املعظم

 نيابة عن صاحب اجلاللة اهلاشمية
 امللك عبد اهلل الثاين ابن احلسني املعظم

أمام امللتقى الدويل ألوقاف القدس
2017/5/8م  -  اسطنبول

Address by 
H.R.H. Prince Ghazi bin Muhammad

Deputizing for 
H.M. King Abdullah II ibn Al-Hussein 

to the International Forum 
on Al-Quds Waqfs 

May 8th, 2017 CE - Istanbul





٣

ــا  ــب أردوغــان، أيُّ ئيــس َرَجــْب طيِّ فخامــُة الرَّ
الكــراُم  احلضــوُر 

الُم عليكْم ورمحُة اهللِ وبركاُته، السَّ

ــْب  بدايــًة، أودُّ أْن أشــُكَر فخامــَة الرئيــس رجــْب طّي
ــِم  ــِه بدع ــى واهتامِم ــذا امُللتَق ــِه هل ــى رعايتِ ــان ع أردوغ

ــف.  ــدِس الرشي ــِه بالق ــينَي وباهتامِم ــوِد املقدس صم

بسِم اهللِ الرَّمحِن الرَّحيم

والصالُة والّسالُم عى خاَتِم املرسلنَي 
النبيُّ العريبُّ اهلاشميُّ األمنُي

وآلِِه وَمْن واالُه إىل يوِم الّديِن
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ــِد جاللــِة امللــِك عبــِداهللِ  ثــم أؤّكــُد عــى َتَعهُّ
األماكــِن  عــى  الوصايــِة  صاحــُب  بصفتِــِه  الثــاين 
ــاِع  ــتمراِر بالدف ــيحيِة باالس ــالميِة واملس ــِة اإلس س املقدَّ
تــنِي  عــْن هــذِه امُلقدســاِت، وذلــَك نيابــًة عــن األمَّ
ــقِّ  ــى ح ــًا ع ــا أيض ــُد هن ــام أَؤكِّ ــالميِة. ك ــِة واإلس العربي
الشــعِب الفلســطينيِّ بإنشــاِء دولــٍة ُمْســتقّلٍة عــى 
ــِة  ــيادِة دول ــُة، وس قي ــدُس الرشَّ ــا الق ــِه وعاِصمُته أرِض
فلســطنَي عــى كامــِل أرايض القــدِس الرشقيــِة بــام 
فيهــا املقدســاِت اإلســالميِة واملســيحيِة. وال يفوُتنــي أْن 
ــِة  ــِه بخصــوِص َهِويَّ ــَد عــى موقــِف جاللتِ ــَد التأكي أُعي
ــالميٌّ  ــٌف إس ــُه وق ــى أن ــارِك ع ــى املب ــجِد األق املس
ــِف )144  ــْدِسِّ الرّشي ــرِم الُق ــِل احل ــى كام ــٌح ع صحي
ُدونــم(، وأنــُه مــكاُن عبــادٍة خــاصٍّ باملســلمنَي وحَدُهْم، 
ــاُوَض  ــيَم، وال التف ــَة، وال التقس ــُل الرشاك َب ــُه ال َيْق وأن

ــكاِل.  ــَن األش ــْكٍل م ــأيِّ َش ب
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ــرًا القمــُة العربيــُة الـــ 28،  دْتــُه مؤخَّ وهــذا املوقــُف أكَّ
ــِس  ــُس كنائ ــراُر جمل ــكو، وق ــِة اليونس ــراراُت منظم وق
الــرشِق األوســِط يف عــامن يف أيلــوَل 2016م إذ قــال “بــأنَّ 
للمســلمنَي  الرشيــَف هــو  املســجَد األقى/احلــرَم 
للمســيحينَي  القيامــِة  كنيســَة  أنَّ  مثلــام  وحَدُهــْم 

وْحَدُهــْم”.

ــَل  ــٍة داخ ــركاٍت ُمَتطّرف ــاَم ح ــُن أم ــوَم نح ــْن الي ولك
ــاًل وهنــارًا أْن  ــركات حتــاوُل لي ــَل. وهــذه احل ــِة إرسائي دول
ــًا  ــُه َكنِيَس حتقــَق مكاســَب يف احلــرِم الرشيــِف كــْي جتعْل
ــا  . وهدُفَه ــيِّ ــرِم اإلبراهيم ــْت يف احل ــام فعل ــاً، ك يودي
ــَة الّصخــرِة وتبنــي  بَّ ــُر ُق عــى املــدى البعيــِد هــو أْن تدمِّ
ــوَن أْن  ــْم ال خيجل ــوَم. وه ــَث املزع ــكَل الثال ــا اهلي َمكاهَن
ــَل إىل  ــُة إرسائي ــا دول ــركاُت ُتقيُده ــذِه احل ــا. وه يقولوه
حــدٍّ مــا حتــَت َضْغــٍط ُمســتمرٍّ مــَن األردِن ومــْن جاللــِة 
ــُه اهللُ. لكــّن  ــنِي حفَظ ــِن احلس ــاين اب ــِد اهللِ الث ــِك عب املل
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القــدَس الرشيــَف حتتــاُج إىل وقفــٍة حقيقيــٍة ليــَس فقــْط 
ــنِي  ــَن األمَّت ــْن م ــك، ولك ــِة املل ــْن جالل ــَن األردن أو م م

ــاَء. ــالميِة مجع ــِة واإلس العربي

 ولنَصــَل إىل دَعٍم حقيقيٍّ للمســجِد األقــى بأكملِه

نا التايل:  وللمقدسينَي جيُب علي

ــْن . 1 ــنَي م ــدِس املحبط ــِل الق ــْن أه ــاِة ع ــُة املعان إزال
ــِة  ــِغ املالي ــاِء باملبال ــراِت واإلحي ــودِ واملؤمت ــرِة الوع كث
ــدًا  ــُل ج ــا إال القلي ــْم منه ــي ملْ يصله ــريِة الت الكب

ــوُس؟  ــذِه الفل ــَن ه ــع، فأي ــى أرض الواق ع

واملســيحيَة . 2 اإلســالميَة  األوقــاَف  أنَّ  ــَر  نتذكَّ أْن 
ُل حــوايل 80% مــن عقــاراِت مدينــِة الُقــدِس  تشــكِّ
ــاِت  ــٍم للُمقدس ــي أنَّ أيَّ دَع ــذا يعن ــِة. وه القديم
واألوقــاِف اإلســالميِة )املســجُد األقــى عــى َوْجــِه 
 . اخلُصــوِص( جيــُب أْن َيُمــرَّ ِمــن خــالِل األُردنِّ
ــاِء  ــِس أمن ــٍس ملجل ــخصيِة كرئي ــي الش و بصفت
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الصنــدوِق اهلاشــميِّ إلعــامِر املســجِد األقــى 
ــُب  ــي ُأرَحِّ ن ــِة، فإنَّ ــرِة املرّشف ْخ ــِة الصَّ بَّ ــارِك وُق املب
ــدِس  ــاِف الق ــِم أوق ــُب يف دَْع ــْن يرَغ ــو كلَّ َم وأدع
ــَى.  ــامِر األْق ــميِّ إلع ــدوِق اهلاش ــَه للصن أْن يتوجَّ
ــلمنَي  ــوِة املس ــن اإلخ ــريًا م ــَم كث ع ــا الدَّ ن ْب ــْد َطَل وق
والعــرِب، وباســتثناِء جاللــِة الســلطاِن قابــوس بــِن 
ــتجْب  ــامَن، مل يس ــلطاُن ُع ــُه اهللُ ُس ــعيٍد حفظ س
ُينَْفــُق باســمِهْم  عــُم  أحــٌد لنــا، إال إذا كاَن الدَّ
و بإرشافِهــْم وعــى مزاجهــْم لتعظيــِم شــأهِنْم. 
وهــذا مســتحيل عمليــاً، ومبدئيــًا مرفــوٌض أصــاًل 
ألنــُه يف احلقيقــِة ليــَس دعــاًم للُقــْدِس و إنــام حماولــُة 
اســتعامِل القــدِس للَكْســِب الســياسِّ أو الِفَئويِّ أو 

ــخيص.  ــيِّ أو الش ــزيب أو املذهب احل

ــَرُّع لدعــِم صمــوِد املقدســينَي يف قطاعــاِت . ٣ ــا التَّ أمَّ
ــباٍب  ــٍة وش ــٍم وصح ــْن تعلي ــِة م ــِة املختلف التنمي
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وإســكاٍن وغــرِي ذلــَك، فيجــُب أْن َيُمرَّ عــَر قنواِت 
ــِة  ــِة، أو مــْن خــالِل مؤسس ــطنَي الرشعي ــِة فلس َدول
بيــِت مــاِل القــدِس الرشيــِف التــي يرأُســَها جاللــُة 

ملــِك املغــرب حممــد الســادس حفظــه اهلل. 

ُننَّفــَذ توصيــاِت مؤمتــِر . 4 فمــْن هنــا علينــا أْن 
جممــِع  وفتــوى  2014م”،  القــدِس  إىل  “الطريــِق 
، بوجــوِب زيــارةِ املســجِد األقــَى  الفقــِه اإلســالميِّ
ــلمنَي،  ــَن املس ــَك م ــى ذل ــِدٍر ع ــكلِّ ُمْقت ــارِك ل املب
وذلــَك لتحقيــِق مــدٍّ َبــرَشيٍّ رضوريٍّ لَدْعــِم أوقــاِف 
ــر كالم  ــا أذك ــينَي. وهن ــودِ املقدس ــدِس وصم الق
ــدُّ الرِّحــاُل إال  ــيدنا حممــد : »ال ُتَش رســول اهلل س
ــجدي  ــراُم، ومس ــجُد احل ــاجٍد: املس ــِة مس إىل ثالث
ــُكَر  ــدَّ يل أْن أْش ــى«1. وال ُب ــجُد األق ــذا، واملس ه
هنــا الشــعَب الرتكــيَّ عــى زياراِتِــْم املكثفــِة 
1 رواه البخــاري )6991( يف كتــاب الصــوم بــاب صــوم يــوم النحــر، ومســلم 

)728( يف كتــاب احلــج، واللفــظ ملســلم.
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ُــْم أصبحــوا اليــوَم  للُقــدِس وللحــرِم الرشيــِف أل هنَّ
الفئــَة األكثــَر مــَن املســلمنَي التــي تــزوُر املســجَد، 
ــا  ــوَن هل ــي يتعرَُّض ــاِة الت ــَن املعان ــِم م ــذا بالرَّغ وه
ــا  ــدِس. وهنَ ــِة يف الق ــالِل األمني ــاِت االحت ــْن جه ِم
ترتيــِب هــِذِه  الرتكيــَة عــى  أشــُكُر احلكومــَة 
، فحــُن  الزيــاراِت. وأّمــا بالنســبِة لنــا يف األردنِّ

ــا. ــْن خاللِنَ ــهيِلَها م ــزوَن لتس جاه

ــَر  ــيَّ املؤّث ــَم احلقيق ــَد أنَّ الدع ــُة؛ أودُّ أْن أؤّك فاخلالص
ــي: ــِع جهــاٍت وه ـِـمُّ إال مــْن خــالِل أرب ــدِس ال َيت للُق

الصنــدوُق اهلاشــميُّ إلعــامِر املســجِد األقــى . 1
الّصخــرِة املرشَّفــِة، وهــذِه هــَي  ــِة  بَّ املبــارِك وُق
ــا  ــَم فيه ــُن أْن ُيْدَع ــي يمك ــدُة الت ــُة الوحي الطريق

. ــدسُّ ــرُم الق احل

مْن خالِل السلطِة الفلسطينيِة. . 2
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٣ .. مْن خالِل بيِت املاِل املقدسِّ

ْسَمُح لُه بالزيارةِ. . 4 مْن خالِل الزيارِة ملْن ُي

يقول اهلل تعاىل:

اِس  ْل ِهَ َموَاِقيُت لِلنَّ ِةۖ  قُ ِهلَّ
َ ْ
لُونََك َعِن ال

َ
يَْسأ

يُوَت ِمن ُظُهورَِها  ُ تُوا الْ
ْ
ن تَأ

َ
أ ِبُّ بِ

ْ
َجِّ ۗ  وَلَيَْس ال وَالْ

بْوَابَِها ۚ  
َ
يُوَت ِمْن أ ُ تُوا الْ

ْ
ۗ  وَأ َقٰ ِبَّ َمِن اتَّ

ْ
ِكنَّ ال

ٰ وَلَ
ُقوا اهلَل لََعلَُّكْم ُتْفِلُحوَن وَاتَّ

– البقرة، 2 :189–

بِاْســِم  َتعَمــُل  تــي  الَّ ُمعَظــُم اجِلهــاِت األُخــرى 
ــِة عــى  ــِب الرشعي ــي إالَّ حمــاوالٌت لكس ــدِس، مــا ه الُق
ظهــِر القــدِس، أو كســِب املــاِل مــْن خــالِل اجلمعيــاِت 
ــُه  ــِر أن ــُة األم ــدِس. وحقيق ــِم الق ــِة باس ــرِي احلكومي غ
ــَن  ــو م ــل. فأرج ــا يشٌء إال القلي ــدَس منه ــْل الق ملْ يص
، أْن  ــِه ومــن املؤمتــِر اإلســالميِّ العــامَل اإلســالميِّ كلِّ
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ال يســتعمَل القــدَس أليِّ مــآرَب أُخــرى وأْن خيــِدَم 
ــاىل.  ــِه اهللِ تع ــدَس لَِوْج الق

ويقوُل اهلُل تعاىل:

َمْسِجِد 
ْ
َن ال ًْل مِّ َعبِْدهِ لَ ْسَ ٰى بِ

َ
ِي أ

َّ
ُسبَْحاَن ال

 ُ
َ

ا َحوْل نَ
ْ
ِي بَارَك

َّ
قَْص ال

َ ْ
َمْسِجِد ال

ْ
 ال

َ
َرَاِم إِل الْ

ِصرُي َ ِميُع الْ ا ۚ  إِنَُّه ُهَو السَّ نَ لُِنَِيُه ِمْن آيَاتِ
– اإلرساء، 17 :1– 

واحلمُد هللِ ربِّ العاملنَي
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Ladies and gentlemen,

Allow me to be frank and clear in English. 
There are fundamentalist movements within 
the State of Israel that are making increasingly 
concerted efforts to take over Al-Haram Al-
Sharif bit by bit and then eventually destroy 
it and rebuild the 3rd Jewish Temple where the 
Blessed Dome of the Rock stands today. These 
movements say so themselves publicly and they 
are, so far, being restrained by the State of Israel, 
largely under pressure from HM King Abdullah 
II and the Hashemite Kingdom of Jordan. We 
are doing our best to convince and pressure 
the State of Israel and the world at large into 
seeing how extremely dangerous it would be if, 
God forbid, the Dome of the Rock or any part 
of Al-Haram Al-Sharif is taken over, divided 
or destroyed. But what the rest of the Arab and 
Muslim Worlds are doing for Jerusalem is not 
enough. There are only four real ways (apart 
from political pressure on Israel) through 
which Muslims can realistically help Jerusalem 
and the Jerusalemites:



1٣

1. Through the Palestinian Authority;

2. Through the Hashemite Fund for the 
Restoration of the Al-Aqsa Mosque and the 
Dome of the Rock. There is no other way 
a single penny can be spent on the Haram 
except through this Fund;

3. Through the Moroccan Bayt Mal Al-Quds 
Al-Sharif;

4. Through ordinary Muslims, who can do so 
legally, visiting Jerusalem and praying in 
Al-Aqsa Mosque peacefully, and patiently 
enduring security measures imposed by 
the Israeli Occupation forces.

Almost every other channel—other than the 
abovementioned four—claiming that it is really 
helping Jerusalem or directing financial aid 
to Jerusalem is either cheating, being cheated, 
lying, or being lied to. Most of the money 
promised to Jerusalem, or sent to the banks 
never reaches Jerusalem or the Jerusalemites. 
So I call now on the Islamic and Arab Worlds 
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and the endless NGOs that claim to be helping 
East Jerusalem, to stop playing politics with 
it; to stop trying to profit from it  financially, 
or politically, and to actually start helping it. 
Mr. President, as the President of the Republic 
of Turkey, the successor state of the Ottoman 
Empire, your continued support in this area is 
most welcome.

Wal-Salaamu ‘Alaykum wa Rahmatu Allah 
wa Barakatuh

Wal-hamduliLahi Rabb Al-Alameen






