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ىل اجمللس التنفيذي لألونيسكو وأمين إخطاب السيد روحي اخلطيب، مندوب األردن 
  حول تغيير معامل املدينةالقدس، 

  )حمفوظات مؤسسة الدراسات الفلسطينية(     11/5/1971باريس، 
  

  
  حضرة الرئيس،

يشرفني أن أقدم إليك، وإىل أعضاء اجمللس التنفيذي املمتازين، وإىل املدير العام،  -1
كانت املرة األوىل يف تشرين . للظهور أمامكم ثاين مرة شكري الصادق على منحي هذه الفرصة

لقدس العربية لكعضو يف وفد اململكة األردنية الهاشمية وأمين حين جئت  1969) كتوبرأ(األول 
 .ألحدثكم عن حريق املسجد األقصى املفجع

وعتها وأثارتها االنتهاكات إن حكومتي، حكومة اململكة األردنية الهاشمية، وقد ر -2
سرائيلي يف املناطق احملتلة عامة ويف التي ارتكبتها سلطات االحتالل اإلالعدوانية املتتابعة 

القدس خاصة، تلك االنتهاكات للمواقع األثرية والتاريخة والدينية التي غيرت معاملها كليًا، فكرت 
العربية للظهور أمام جملسكم املمتاز عطائي الفرصة مرة أخرى بصفتي ما زلت أمين القدس إيف 

ألشرح لكم األحوال اخلطرة جداً التي نتجت حتى اآلن والتي ستؤدي، إذا سمح لها باالستمرار، إىل 
 .كارثة على البشرية

صغيراً كنت قد نشرته باللغة  سمحت لنفسي بأن أوزع على أعضاء اجمللس كتيباً -3
التي ، وردت فيه حقائق عن بعض االنتهاكات "ستهويد القد"عنوانه  1970نكليزية يف سنة اإل

 .1969سرائيلي حتى نهاية سنة ارتكبتها سلطات االحتالل اإل

اجلديدة مما ورد يف تقرير حكومتي الذي وزع يتكون بعض هذه االنتهاكات  -4
، والبعض اآلخر 1971) مارس(آذار  7يف ) EX/31/87(عليكم كوثيقة اجمللس التنفيذي  رقم 

وكل املواد، سواء ماكان منها يف التقرير وما جمع، مؤيد . إضافية جمعتها مؤخراً من انتهاكات 
  .سرائيلية ورسمية أو بصحف اسرائيليةإتماماً بوثائق 

 
  استمرار احلفريات األثرية  –أوال 

  سرائيلية غير الشرعيةاإل
على الرغم من القرارات املتكررة التي صدرت عن خمتلف أجهزة األمم احملتدة  -5

سرائيلي القدس، تستمر سلطات االحتالل اإل جملسكم لوقف احلفريات األثرية غير الشرعية يف وعن
املرفقة ) 1(إن اخلريطة رقم . فيها دون االصغاء إىل أحد سوى أهدافها الصهيونية اخلاصة
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لة غير الشرعية التي يقوم تظهر ثالث مراحل من احلفريات املتواص) EX/21/87(رقم بالوثيقة 
 .سرائيليون حول أسوار احلرم الشريف يف القدس القديمةاإلبها 

كذلك جتدون يف الوثيقة التي أمامكم وصفاً مفصالً ملا نتطوي عليه هذه  -6
، وهو نسخة )1(وسأقدم اآلن، باالضافة إىل ذلك، املستند رقم . ضرر الذي تسببهالدى املراحل، ومل

تظهر اتساع أحد القطاعات يف  1971) لبريأ(نيسان  23يف " هآرتس"عن صورة نشرتها جريدة 
معرضاً للخطر املئذنة متراً  35هذه احلفريات على طول السور اجلنوبي حيث وصل العمق إىل 

 .سالمي واملسجد األقصىواملتحف اإل

) كتوبرأ(ل تشرين األو 28يف عدد " حرونوتأيديعوت "سرائيلية نقلت الصحيفة اإل -7
سرائيلية إىل الدينية اإلتهدف وزارة الشؤون :"افتيغ، قولهعن وزير األديان، زيراح فيره 1970

 ".كشف حائط املبكى بأسره كي تعيد اجلوهرة الثمينة إىل جمدها السابق

ن هذه احلفريات عمليات تاريخية ومقدسة تهدف إىل كشف احلائط بإزالة إ: "ثم تابع قوله  
  ".يقها، أو من كلهاكل املباين اجملاورة له على الرغم من أي من العقبات يف طر

قفط يسكنه ال أقل من ثالثة آالف عربي، ويضم  300إن قسماً من هذه املباين مؤلف من   
يف ) 3(من الصفحة ) 8(عربية ذات أهمية أثرية عظيمة، ورد وصف بعضها يف الفقرة  أمالكاً

  ).Ex/31/87(الوثيقة رقم 
  استمرار نسف املباين األثرية – ثانياً 

ثانية امللحقة بتقرير حكومتي إىل النتائج اخلطرة للحفريات حتى تشير اخلريطة ال -8
سرائيلية ووضعت بدها اآلن، كما تظهر املساحات الواسعة التي صادرتها السلطات العسكرية اإل

 .عليها حول احلرم الشريف واملساحات األخرى املهددة بوضع اليد

هرت يف املراحل ظمبنى أثري وديني ترجع إىل العصور الوسطى،  200أكثر من  -9
سرائيلية نتيجة لذلك، وبناء على الصحيفة اإل. األوىل الثالث يف هذه اخلريطة، قد نسفت جميعاً

سرائيلية ، أجبرت هذه اإلجراءات اإل1970) أكتوبر(تشرين األول  19يف عدد " هآرتس"اليومية 
 350ض اآلخر نحو خالء بيوتهم يف هذه األحياء التي هدم بعضها واحتل البعإعربي على  3000

وحدة سكنية يهودية جديدة على بقايا  600، وأقيمت 1970) كتوبرأ(يهودياً يف تشرين األول 
 .األمالك العربية املنسوفة

) أكتوبر(تشرين األول  5يف عدد " معاريف"سرائيلية اليومية قالت الصحيفة اإل -10
متراً عن  20مة تبعد نحو سرائيلية قررت نسف وإزالة مدرسة عربية قديأن السلطات اإل 1970

 .سالميإاحلرم الشريف، وتعرف بمدرسة األقصى للبنات، وهي وقف 

يف القدس يذكر القرية اجلميلة على رأس أعلى جبل يف  من جتول منكم يوماً -11
. صموئيل، وال وجود لها اآلنتلك كانت قرية النبي . منطقة القدس، يف ضاحيتها الشمالية الغربية

سرائيلي وضع يدها عليها، فصودرت أعلنت سلطات االحتالل اإل 1970) سغسطأ(آب  30يف 
فدان، وهدم اجليش  1200ساحتها هذه القرية وما يحيط بها، وتبلغ مأراضي عسكري  ربأم
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مل يعط . جميع منازل القرية ومدرستها ما عدا اجلامع 1971) مارس(آذار  23سرائيلي يف اإل
برر، فاضطروا إىل الرحيل بقوة السالح فكان مصيرهم كمصير نذار سابق أو مإالقرويون الفقراء أي 

بعد حرب حزيران  ألوف العرب من قرى عمواس ويالو وبيت نوبا التي حميت من اخلريطة تماماً
) يونيو(حزيران  9تذكرون أيضا أن حي املغاربة يف القدس القى املصير نفسه يف . فوراً) يونيو(

ائتمنتم على أعمال قائمة على التمييز العنصري أم الديني؟ لقد أهذا عاملنا الصغير؟ أهذه . 1967
 .نسانية لتحرسوها، وكل مبنى يزال من مكانه يمحو صفحة من هذه القيم الدوليةالقيم اإل

 انتهاك حرمة كنيسة القبر املقدس – ثالثاً 

وإذ وجد ، 1971) فبراير(شباط  26دخل يهودي أميركي القبر املقدس زائراً يف  -12
. يقونات واملصابيح الزيتية احمليطة بالقبر املقدس وبدوس بالطة القبروحيداً بدا يحطم األنفسه 

لفتت الضجة التي أحدثها عمله انتباه الرهبان املوكلين بحراسة القبر املقدس، فأسرعوا نحو 
 .املكان وأذهلتهم رؤية الرجل يدوس بالطة القبر، فاعتقلوه وسلموه للبوليس

أن التحقيقات  1971) مارس(آذار  3يف عدد " هآرتس"هودية ذكرت الصحيفة الي -13
يف  يوماً 15األولية أكدت أن الرجل يهودي أميركي، وأنه قدم للمحاكمة ووضع حتت احلجز 

ولن يكون . انتظار التحقيق الذي جرى سراً، وعلى رغم من مرور أكثر من شهرين مل تعرف النتيجة
تقبل أن الرجل خمتل العقل كما قيل عن الشخص الذي أشعل غريباً أن يعلن يف بالغ رسمي يف املس

 .النار يف املسجد األقصى

سرائيلي صادرت قطعة كبيرة رثوذكسية أن سلطات االحتالل اإلذكرت الطائفة األ -14
. من األرض تملكها البطركية، وتقع بين فندق امللك داود وبين حمطة السكة احلديد يف القدس

يداً ضد هذا العمل الذي يعد اعتداء وقحاً على الوجود املسيحي يف قدمت البطركية احتجاجاً شد
 .املدينة املقدسة، ولكنها مل جتد استجابة حتى اآلن

يف " فاست"سرائيلي يف اآلونة األخيرة بناية فندق صادرت سلطات االحتالل اإل -15
جداً وال يمكن البناية متداعية  ميركية يف القدس بحجة أنرثوذكسية األالقدس تخص البطركية األ

ثم إن سلطات االحتالل اإلسرائيلي باعت قطعة األرض لشركة إسرائيلية . نسفتهاصالحها، ثم إ
رجاع األرض إليها، ومل يتم حتى بطركية قضية على السلطة مطالبة بإرفعت ال. نشاء فندق جديدإل

 .اآلن التوصل إىل قرار

قد خدعوا بصفقة بيع  سرائيليينذكر أن اإل 1970) نوفمبر(الثاين  يف تشرين -16
ي يف القدس فوقع اتفاقية لبيع أكبر مزورة عقدت يف نيويورك، املشرف على دير نوتردام الكاثوليك

بأ وإذ تنبه قداسة البابا إىل هذا الن. ودير يف القدس للجامعة العبرية فندق للحجاج الكاثوليك
بطال هذه انونية الالزمة إلخاذ اخلطوات القسقف كلداين باتاخلطر أمر وكيله يف القدس، األ

 .لغاءاإل وقد رفع األسقف كلداين قضية إىل احملكمة العليا يف القدس طالباً. الصفقة

جراءات القضائية أجبر معظم الرهبان على االنتقال من الدير إىل حتى خالل اإل -17
 .مواقع أخرى تاركين وراءهم أربعة رهبان فقط
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  مصادرة أمالك عربية أخرى حول القدس،  – رابعاً 
 واالستيالء عليها يف الواقع

نحو (من األرض العربية  دونماً 11680أصدر وزير املالية أمراً بمصادرة  -18
 ).فدان 3000

آب  30، يف 1656سرائيلية رقم صادرة هذا يف اجلريدة الرسمية اإلوصدر أمر امل  
عن األصل العبراين وترجمة إىل ويتضمن نسخة فوتوستاتية ) 2( د، وهو املستن1970) غسطسأ(

 .نكليزيةاإل

رض العربية، وهذا العربية تغير الوضع اجلغرايف لأل راضيإن هذا املصادرات لأل -19
ثالث للسكان بإحالل يؤدي إىل تغيير آخر يف التصميم العمراين والبنائي وأخيراً إىل تغيير 

 ذا تمييز؟فهل ه. ن حمل العربيسرائيلياإل

 كمال تخطيط بلدي لتغيير الوضع الراهن للقدسإ – خامساً 

) بريلأ(إن إجراء املصادرة السابقة، مضافة إىل تلك التي لوحظت يف نيسان  -20
يواجه هذا املشروع ". املشروع النموذجي"سرائيلي للقدس يدعى إ، كانت مقدمة ملشروع 1968

ألن غرضه ال تغيير الوضع السكاين والطابع الفريد من اجملتمع الدويل باستمرار انتقاداً شديداً 
للقدس فحسب بل أيضا القرى واجلبال التي حولها حتى بلدتي رام الله يف الشمال وبيت حلم يف 

ا تقدم، مثل ملا قد مشرنا إىل ذلك فيأإن مصير عرب قرية النبي صموئيل، وتشريدهم كما . اجلنوب
 .يحدث

نشاء أربع ضواح إوذجي اخلامس بالقدس يتصور سرائيلي النمإن هذا املشروع اإل -21
وحدة بناء  35000وهي مصممة لتضم . راضي واألمالك العربية املغتصبةإسرائيلية على األ

 مشروعاً صناعياً جديداً  34جديدة و

مهاجر يهودي جديد، أي نصف  122000يواء إنشاء هذه الوحدات هو إلإن  -22
 .سكان القدس احلاليين تقريباً

من  1971) فبراير(شباط  16وقد أوضح هذا الهدف أيضا السيد شريف يف عدد   
بقاء القدس مدينة إلتوطين مهاجرين جدد بأسرع ما يمكن من أجل : "بقوله" نيويورك تايمز"

 ."يهودية

التعليقات  1971) يناير(كانون الثاين  2اللندنية يف عدد " يكونوميستاإل"نشرت  -23
أمين القدس (يف اجتماع عقده السيد تيدي كوليك ": "ابة من اخلرسانةالقدس غ"التالية، بعنوان 

ن يقبل ثالثة أيام من عيد امليالد األخير وحضرته جلنة عليا من املهندسين املعماري) احملتلة
واخملططين البلديين واملستشارين، تقرر أن املشروع النموذجي غير مالئم، وأكد اخلبراء أنه يحرم 

  ".ولها إىل مدينة قبيحة ال تالئم العيش وال تصلح لهالقدس عظمتها ويح
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رفض اخلبراء الدخول يف املضامين السياسية التي حترم األردن مساحات كبيرة  -24
من الضفة الغربية نتيجة فصل رام الله وبيت حلم واألراضي التي ما بينهما وضمها إىل القدس، 

 .بغية زيادة مساحتها ثمانية أضعاف املساحة احلالية

  نشاء مبان عالية يف القدس على جبل الزيتون إ – ادساً س

 لطبيعة القدس العمرانية الفريدة وملقدساتها خالفاً 

اآلن سلطات طالعكم ثالث صور تمثل نموذجاً للمباين التي تقيمها أقدم ال -25
سرائيلي يف القدس متحدية أنظمة البناء التي أعدت بعناية خالل االنتداب وراعتها االحتالل اإل

 .كومتي بدقةح

تظهر جمموعة من مباين سكن ) 3(إن الصورة األوىل املشار إليها باملستند : 3املستند 
  .عالية أقيمت على أرض عربية مغتصبة يف جبل سكوبس اجملاور جلبل الزيتون يف القدس

تظهر جمموعة من وحدات السكن ) 4(الصورة الثانية املشار إليها باملستندة : 4املستند 
سرائيلية اجلديدة التي أقيمت على اجلانب الشمايل من جبل الزيتون مفسدة جمال اجلبل املقدس اإل

  .وجوار مقبرة اجلنود البريطانيين

تظهر جمموعة أخرى من املباين ) 5(الصورة الثالثة املشار إليها باملستند : 5املستتد 
جبل الزيتون مكونة مع  ين أقيمت على أراض عربية مغتصبة يفيالسكنية للطالب اإلسرائيل

شخص يف  13500يواء لقسم األول من مشروع بناء كبير إلا) 6(اجملموعة الواردة يف املستند 
كما  1980شخص يف املرحلة الثانية املفروض أن تنتهي يف سنة  18000املرحلة األوىل، و 

ريب أن هذا  وال. 1971) مارس(آذار  9يف عدد " هآرتس"سرائيلية ذكرت الصحيفة اليومية اإل
 .، صفة جبل الزيتون املقدس ووضعه"هآرتس"املشروع سيغير، كما قالت 

، إحدى "معاريف"سرائيلي اجلديد ملدينة القدس قد وصفته إن املشروع اإل -26
انتحار عام بعد : "بعنوان 1970) ديسمبر(كانون األول  21الصحف اإلسرائيلية اليومية يف عدد 

 "فشل مشروع القدس النموذجي

 سالميةل لألماكن املقدسة واملمتلكات اإلانتهاك متواص – عاً ساب

من صحيفة  1970) ديسمبر(كانون األول  12ظهر التقرير التايل يف عدد  -27
علق يف شوارع القدس أمس منشور يحذر من تداعي حائط املبكى نتيجة احلفريات ": معاريف"

 .احلفريات ووضع حد لهادعا موقعو املنشور الوطنيين اليهود إىل معارضة . املستمرة
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سالمية القديم القريب من رضي من مبنى احملكمة الشرعية اإلحول الطابق األ -28
بعض املصلين اليهود  23/4/1971يف عدد " هآرتس"حائط املبكى إىل كنيس يهودي، وأظهرت 

 ).6(خارجين منه، بناء على النسخة الفوتوستاتية التي أقدمها كمستند رقم 

متراً،  50من  الناحية األخرى من حائط املبكى وعلى بعد أقل يف: 7و 6املستندان 
 .أنه مثل آخر للتميير العنصري. سرائيليامعان هدمتهما سلطات االحتالل اإلج

 1970) غسطسأ(آب  10، يف عدد "القدس"كتبت الصحيفة العربية اليومية،  -29
كزية التابعة  والتخطيط املرن جلنة املباينإ"قالت " مشروع جديد للمدينة القديمة: "بعنوان كبير

العام، وستستويل على املقابر  سرائيلي يف القدس أقرت مشروع املنتزهلسلطات االحتالل اإل
اجملاور للحرم الشريف سالمي ، وعلى مساحات كبيرة من الوقف اإلسالمية حول أسوار املدينةاإل

سالمية حول منطقة من األمالك اإل% 70إن االستيالء عليها يعني أنه ال أقل من . واملسجد األقصى
 ".احلرم الشريف واملسجد األقصى وجامع الصخرة ستقع يف أيدي اإلسرائيليين وستهود

 أهذا تهويد أم حتويل إىل الصهيونية؟

خلف برقع زائف من . ن الوضع الذي أمامك مثار قلق شديدحضرة الرئيس، إ -30
نساين للمدينة ويغتصب التراث اإلرية، اء الصبغة الصهيونية يرتكب جرم ضد البشفالتحديث وإض

 .القديمة

أن على سلطات االحتالل اإلسرائيلي أن تتقيد بدقة  نعتقد مع األمم املتحدة -31
حداث أي إبنصوص اتفاقيات جنيف والقانون الدويل التي تنظم االحتالل العسكري، وأن تكف عن 

 .عائق لقيام القدس بوظائفها الثابتة

املقدسة أي عمل من أعمال الهدم أو التدنيس لألماكن "أن  نعتقد مع األمم املتحدة -32
واملباين واملواقع الدينية يف القدس، وأي تشجيع أو تسهيل ملثل ذلك العمل قد يعرض للخطر 

 ".بصورة جادة السالم واألمن الدوليين

حتافظ بدقة على "سرائيلي أن ن على سلطات االحتالل اإلأنعتقد مع األمم املتحدة  -33
وأن تكف عن . اين واألمالك األثرية التي ورد ذكرها وخصوصًا يف مدينة القدس القديمةكل املب

 3/343القرار رقم ". (احلفريات األثرية، وحتويل معامل تلك األمالك أو صفتها األثرية والتاريخية
 ).الذي أصدره مؤتمر االونيسكو العام يف دورته اخلامسة عشرة

ثل بدقة تأن تم) عليها(سرائيلي حتالل اإلطات االسل"نعتقد مع األمم املتحدة أن  -34
ونيسكو الذي اتخذه مكتب األ 4/42القرار رقم " (لاللتزامات التي وضعها اتفاق الهاي الدويل

 ).التنفيذي
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جراءات التي تتخذ لتغيير نستنكر بأقسى العبارات كل اإل"دة نحن، مع األمم املتح -35
 ".وضع مدينة القدس

ناء ث، دون استسرائيلي قرارات األمم املتحدة جميعاًاإلأهملت سلطات االحتالل  -36
ين لواثق من أن اجملتمعين هنا إن الوضع احلايل أكثر من وضع خطر ومثير، وإ. بجرفيتها وروحها
 .كما أدركه يدركون ذلك تماماً

ال أستطيع أن أفعل شيئاً أكثر من وضع األمر أمام ضمير البشرية املمثل هنا بكل واحد 
 .شكراً . وآمل أن تقرروا وتعملوا قبل فوات الوقت. ليقرر مصيرهمنكم 

 



وال  الفلسطينية، الدراسات ملؤسسة حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات مؤسسة
 :التالــــــي البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك املؤسسة إدارة من بإذن إال إلكترونياً توزيعها أو نشرها يمكن

ipsbrt@palestine‐studies.org    
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو لوثائقا هذه حتميل يمكن

 http://www.palestine‐studies.org/ar/ 


