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  مذكرة الهيئة العربية العليا لفلسطين إىل الدول العربية، بشأن مسألة تهويد القدس

  ، بيروت،125فلسطين، العدد(     1971/ 7/ 22بيروت، 

 ) 13، ص 1971 –أغسطس  -آب 

  

إن الهيئة العربية العليا لفلسطين، شعورًا منها بتفاقم أخطار التهويد والتدويل على مدينة 
القدس، تقدم إىل احلكومات العربية املوقرة املذكرة التالية راجية أن تلقى منها ما يستحقه 

  : موضوعها من العناية واالهتمام

 . لثاين تيار التدويلاألول تيار التهويد وا: إن مدينة القدس يتجاذبها تياران

يف تنفيذ خمطط رهيب  1967لقد شرع اليهود منذ احتاللهم القدس عام  :تهويد القدس  -1
وأخذوا يتصرفون فيها تصرف املالك املطلق يف ملكه " إسرائيل"أعدوه من قبل فأعلنوا ضمها إىل 

والعامل أجمع  ويعملون على تهويدها تهويدًا كامالً يف أسرع وقت ممكن لوضع العرب واملسلمين
أمام األمر الواقع، فعمدوا إىل تشريد سكان املدينة العرب، وهدم املنازل واملساجد واملدارس، 
ومصادرة األراضي واملمتلكات العربية بحجة التنقيب عن اآلثار اليهودية، وإقامة الساحات 

ة املصادرة على واملتنزهات العامة، وشرعوا يف إنشاء أحياء سكنية جديدة على األراضي العربي
شكل أطواق ثالثة حتيط باحلرم الشريف وباملدينة القديمة وبالقدس على نطاق أشمل لسيطرتهم 

وقد تناولت عملية . عليها عن طريق تطويقها وعزلها عن سائر األراضي واملدن يف الضفة الغربية
رية أو دينية للقدس التهويد املقدسات واآلثار العربية واإلسالمية لقطع كل صلة تاريخية أو حضا

نرفق بطيه خريطتين توضحان عملية تطويق القدس ومصادرة العقارات . (بالعرب واملسلمين
 ). وهدم أحياء بكاملها

نظرًا إىل مطالبة بعض اجلهات األجنبية بتدويل القدس كحل بديل عن  :تدويل القدس -2
ملقدسة، فإن الهيئة العربية تهويدها، اعتقادًا منها أن ذلك أدعى إىل احملافظة على األماكن ا

 :تسترعي نظر الدول العربية املوقرة إىل احلقائق التالية

ن املطالبة بالتدويل هي تسليم باألمر الواقع الناشئ عن احتالل اليهود للقدس وشروعهم إ  -  أ
واليهود يحاولون استدراج املسلمين واملسيحيين للمطالبة . يف حتويلها إىل مدينة يهودية صرفة

يتظاهرون برفض هذا الشكل من ) أي اليهود(املدينة القديمة داخل السور يف حين أنهم  بتدويل
 . التدويل خمادعة منهم للمطالبين بالتدويل 
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واحلقيقة أن األماكن املقدسة اإلسالمية واملسيحية ال تنحصر يف القدس القديمة كما يحاول 
اء مدينة القدس القديمة واجلديدة بل ويف اليهود أن يوهموا العامل بل هي منتشرة يف كثير من أنح

 . سائر فلسطين بوجه عام

ن كل حماولة حلفظ سالمة األماكن املقدسة يف ظل أكثرية يهودية طاغية حتيط إ   - ب
باألماكن املقدسة من جميع اجلهات هي حماولة فاشلة ال تخدم سوى األهداف اليهودية، وهي يف 
أفضل احلاالت، تكون قاصرة على حتويل األماكن املقدسة إىل متاحف وأماكن أثرية تفقد قيمتها 

ة وارتباط أصحابها بها، إن مل تعد القدس إىل وضعها األصلي السابق للعدوان الدينية والروحي
حين كانت األكثرية العربية اإلسالمية واملسيحية ترعى املدينة املقدسة بنزاهة وعدل طوال أربعة 

عشر قرنًا أثبتت خاللها قدرتها على ضمان حرية الوصول إىل األماكن املقدسة وحرية العبادة 
 ). ستاتوكو(ظام احلالة الراهنة فيها وفق ن

عونه من حق لهم يف احلائط الغربي للحرم دس أية أماكن مقدسة، وإن ما يدليس لليهود يف الق - ج
املعروف بالبراق ) الذي يشتمل على املسجد األقصى ومسجد الصخرة املشرف(القدسي الشريف 

جدار الهيكل إنما هو ادعاء منقوص عون كذبًا أنه من بقايا يسميه اليهود حائط املبكى ويد والذي
ن األسناد التاريخية تؤكد أن الهيكل ُدمِّرَ تدميًرا كامالً ومل يبقَ منه حجر إإذ  .تاريخيًا وقانونيًا

بعد التحقيق  1930وقد أثبت تقرير جلنة البراق الدولية عام . على حجر منذ حوايل عشرين قرنًا
جمة عنها، أن املكان املذكور هو جزء من احلرم القدسي الذي أجرته يف قضية البراق والثورة النا

وليس إضفاء اليهود صفة القداسة على حائط املبكى سوى بدعة . ومن أمالك الوقف اإلسالمي
ابتدعها زعماء احلركة الصهيونية العدوانية جلمع اليهود يف فلسطين من أنحاء العامل حول هذا 

 . ملبارك بأية وسيلة وإقامة هيكل يهودي على أنقاضهاحلائط طمًعا يف إزالة املسجد األقصى ا

وملا كانت املقدسات القائمة فعالً يف القدس هي مقدسات إسالمية ومسيحية، بالنظر إىل 
انتفاء وجود أي خالف بين املسلمين واملسيحيين عليها فإن هذه احلقيقة تنفي احلاجة إىل 

جمة عن الوجود اليهودي الطارئ يف املدينة وهو التدويل نفيًا قاطعًا وتؤكد أن فكرة التدويل نا
 . ادعاء اليهود الباطل ألنفسهم بمقدسات وهمية

والهيئة العربية العليا لفلسطين إذ ترجو الدول العربية املوقرة احلريصة على سالمة 
قضية فلسطين، دعم الشعب الفلسطيني يف إصراره على إنقاذ القدس ويف رفضه تهويدها أو 

تندًا يف ذلك إىل حقوقه الشرعية يف ملكيته للمدينة، وإىل حقه يف وطنه وصيانة كيانه تدويلها مس
 :ووحدة أراضيه، يهمها أن تسترعي النظر إىل األسس التالية

أن القدس جزء ال يتجزأ من فلسطين وأن سالمتها وعروبتها ال جتيز فصل قضيتها عن قضية  - 1
 . انسحاب القوات اليهودية املعتدية من األراضي احملتلةفلسطين األساسية وال استثناء القدس من 
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لقد صدرت عدة قرارات عن األمم املتحدة وجملس األمن الدويل ومنظمة اليونسكو اعتبرت  - 2
جميع اإلجراءات التي اتخذتها السلطات اليهودية لتبديل معامل القدس باطلة وطالبتها بإلغائها 

ونظرًا لعدم تنفيذ هذه القرارات . رى تؤدي إىل تغيير وضع القدسفورًا وبعدم القيام بأية أعمال أخ
فإن الهيئة العربية حتض الدول العربية على التشدد يف املطالبة بتنفيذها وعدم االكتفاء بوضع 

 1967) يونيو(حد لإلجراءات اليهودية بل بإلغاء جميع ما اتخذه اليهود من تدابير منذ حزيران 
 . بدلت من معامل املدينة

ن موقع القدس اجلغرايف واالستراتيجي العظيم األهمية بالنسبة للضفة الغربية خاصة إ - 3
ولفلسطين عامة يجعل من تدويلها عملية خطيرة ال تستهدف انتزاعها نهائًيا وحسب من أصحابها 

 . العرب بل ترمي إىل السيطرة على سائر الضفة الغربية

الدول العربية املوقرة معارضة أي حل لقضية وختاًما فإن الهيئة العربية ترجو من 
القدس على حساب أصحابها العرب من مسلمين ومسيحيين من شأنه أن يؤدي إىل تغيير معاملها 

التاريخية العربية األصيلة، وأال تدخر وسعًا يف سبيل صيانتها يف حاضرها ومستقبلها 
، وعلى ما لها من مكانة دينية عظمى واحملافظة على املقدسات والقيم اإلسالمية واملسيحية فيها

 .ومنزلة تاريخية ممتازة يف العاملين اإلسالمي واملسيحي

 



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
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