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يطالبون فيها ردنية، اىل احلكومة األ يف األردن مذكرة من ممثلي خمتلف النقابات املهنية

بإجراءات الهدم التي قامت بها سلطات اإلحتالل بتقديم شكوى إىل جملس األمن للنظر 
 الشريف القدسي للحرم واجملاورة املالصقة واملساجد حياءاأل هدميف القدس، ومنها اإلسرائيلي 

  ∗ الغرب جهة من
  

  ١/١٩٦٨/؟؟
  

ممثلي خمتلف النقابات املهنية يف االردن تقدموا بمذكرة اىل احلكومة االردنية طالبوا فيها بتقديم 
وقالت املذكرة ان اجراءات االستمالك . شكوى مستعجلة اىل جملس االمن للنظر يف القطاع العربي يف القدس

عائلة عربية، سوف  ٧٥٠داخل السور، فضال عن انها شردت والهدم والتخلية التي قامت بها سلطات االحتالل 
. تؤمن اتصال القطاع االسرائيلي من القدس بداخل القدس القديمة لغاية باب السلسلة وساحة املسجد االقصى
أما بالنسبة للقطاع العربي من القدس خارج السور، فأشارت املذكرة اىل أن االراضي املستملكة تشكل جسرا 

الحياء اليهودية يف القطاع االسرائيلي من القدس من ناحية قرية لفتا وحي مياشورم مرورا بحي أرضيا بين ا
الشيخ جراح ووادي اجلوز وأراضي شعفاط وكرم لويس وقسم من أراضي قرية العيسوية اىل اجلامعة العبرية 

ك يتم تطويق القدس وبذل. ومستشفى هداسا يف جبل الزيتون، ونزوال من جبل الزيتون اىل حي وادي اجلوز
العربية باحاطتها باالحياء اليهودية، وايقاف االمتداد العمراين للقدس العربية، وعزلها عن باقي الضفة 

واىل جانب ذلك، أشارت املذكرة اىل أن السلطات االسرائيلية ألغت جميع القوانين واالنظمة االردنية . الغربية
، واستبدلتها بالقوانين واالنظمة االسرائيلية املعمول بها يف ١٩٦٧) يونيو(حزيران  ٥املعمول بها لغاية 

وحددت املذكرة االخطار املترتبة على . اسرائيل، وذلك على منطقة القدس املمتدة من قلندية لغاية سور باهر
  :ذلك بما يلي

فرض وحتصيل خمتلف الضرائب الباهظة على عرب القدس من جميع الفئات بما فيها ضرائب  – ١
  .هود احلرب االسرائيلي، حتت طائلة االغالق واملصادرة والسجن والتغريماجمل

  .فرض واستيفاء رسوم الرخص بموجب القوانين واالنظمة االسرائيلية املطبقة يف اسرائيل – ٢

  .فرض املناهج االسرائيلية على مدارس القدس العربية – ٣
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  .حي بيت حلم وأريحا ورام اللهاقامة حواجز جمركية على حدود القدس العربية من نوا – ٤

  .فرض اجلنسية والهوية االسرائيلية على عرب القدس – ٥

  :وأشارت املذكرة اىل اعتداءات اسرائيل على حرمة االماكن املقدسة، وأوردت االمثلة التالية على ذلك

االسرائيلي، االعتداء على احلرم الشريف بفتح باب املغاربة بالقوة، ووضعه حتت اشراف اجليش  – ١
  .والعبث بحرية الدخول للحرم القدسي الشريف

  .االعتداء على البراق املكون للحدود الغربية للحرم القدسي الشريف – ٢

  .هدم االحياء واملساجد املالصقة واجملاورة للحرم القدسي الشريف من جهة الغرب – ٣

هيئة االمم املتحدة واالعراف  وقالت املذكرة ان جميع هذه االعمال بمثابة خرف وتنكر لقرارات
وأضافت أنه ما أن اململكة االردنية الهاشمية كانت وما تزال الدولة صاحبة السيادة على . والقوانين الدولية

القدس العربية، فانها تطلب من احلكومة االردنية التقدم بشكوى مستعجلة اىل جملس االمن بقصد الغاء 
  .لسالفة الذكرالتعديات واالجراءات االسرائيلية ا



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
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  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو الوثيقة هذه حتميل يمكن
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