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ىل الدورة الثامنة والثمانين للمجلس إخطاب السيد روحي اخلطيب، مندوب األردن 
  قدسالتنفيذي لألونيسكو وأمين القدس، حول تغيير معامل ال

  )حمفوظات مؤسسة الدراسات الفلسطينية(      20/10/1971
 

  

  حضرة الرئيس،

  حضرات أعضاء املكتب،

  حضرة املدير العام،

وأمين القدس العربية، أشكركم على السماح يل بالكالم يف قضية بصفتي مندوب األردن  -1
بسيطة حين ينظر إليها من زاوية القيم واحلقائق األساسية، ولكنها معقدة جداً حين تتعرض 

 .ملكائد دولة مل تقبل، حتى اآلن، مرة واحدة أي جهة نظر ال تتفق وأهدافها األنانية

االجراءات واالنتهاكات واالعتداءات اخلطرة التي ال إن األردن قلق جداً ومهتم جداً نتيجة  -2
ضد املواقع األثرية والثقافية والدينية، وكذلك ضد تزال سلطات االحتالل االسرائيلي ترتكبها 

أن حكومتي تلفت، بإحلاح، نظر رئيس . الصفة األثرية والتاريخية الفريدة ملدينة القدس املقدسة
لكرام يف دورته احلالية، ال إىل مأساة التراث العربي وأعضاء مكتب األونيسكو التنفيذي ا

 .واالسالمي فحسب بل أيضاً إىل تراث البشرية بأسرها يف القدس

إن سلطات االحتالل الصهيوين، وقد تشجعت بالتأجيل من جهة وباالفتقار إىل تنفيذ  -3
سه يف انتهاكاتها القرارات الدولية السابقة اخلاصة بالقدس من جهة أخرى، مل تستمر يف الوقت نف

 .بل وسعتها بحيث شملت حقوال جديدة بصورة مكشوفة سريعة وعنيفة

 :بين تلك االنتهاكات ما يلي -4

  .متابعة احلفريات  -)أ(
  .نسف مزيد من املباين الثقافية والدينية االسالمية  - )ب(
  ).وقف(انشاء كنيس فوق أرض اسالمية دينية   -)ج(
  .اء يف القدس لطمس األسماء العربيةيواألحتغيير أسماء الشوارع والطرق   -)د(
  .تنفيذ مشروع القدس النموذجي اجلديد-)هـ(

  .وسأتناول، فيما يلي، كال من هذه اخملالفات املذكورة أعاله على حده
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 :متابعة احلفريات - 5

كانون األول  5إن توصية كل من املؤتمر العام التاسع يف نيودلهي، الذي عقد يف   -)أ(
، تعالج حماية األثريات واملمتلكات األخرى الثقافية يف 1954وميثاق الهاي  ،1956) ديسمبر(

من توصية نيودلهي، ينص على أنه يف حالة احلرب على الدولة  34فالبند . حالة الصراع املسلح
  .التي حتتل أراضي دولة أخرى أن تتجنب القيام بأي حفريات أثرية

ي، كما ورد يف تقريرنا املقدم إليكم الذي إن سلطات االحتالل العسكري االسرائيل  - )ب(
، ويف تقريرنا امللحق الذي تضمنته الوثيقة 7/5/1971يف  Ex/31/87تضمنته الوثيقة رقم 

، ما زالت تقوم بحفريات أثرية غير شرعية يف االنفاق 13/10/1971يف  Ex/46/88رقم 
  .اجلنوبية والغربيةوحتت األرض على طول أسوار احلرم الشريف واملسجد األقصى 

قوم يال يزال يقود فريقاً ذكر أن البروفسور بنيامين مازار، من اجلامعة العبرية،   -)ج(
بأعمال حفر أثرية من جهة، وإن وزارة الشؤون الدينية اإلسرائيلية تقود فريقاً آخر حتت إشراف 

اليهوديتان  ، الصحيفتان"هآرتس"و " دافار"وقد أكدت . احلاخام دوف بيرل من جهة أخرى
) مايو(أيار  9، و1971) يوليو(تموز  14اليوميتان، تقريراً عن استمرار هذه احلفريات، يف عدد 

  .على التوايل 1971
ومن ضمتها السوران اجلنوبي والغربي، حيث  ،إن أسوار احلرم الشريف جميعاً  -)د(

بناء على و. وحدهجتري احلفريات األثرية غير الشرعية، هي ملك للوقف االسالمي الصحيح 
املبادئ واألنظمة االسالمية، تعد هذه األسوار وساحة احلرم داخلها أجزاء ال تتجزأ من املسجدين 

  .القدسية نفسها قبة الصخرة واألقصى، ولكليهما: العظيمين
، الذي 1930ذلك وأثبته تقرير اللجنة الدولية التي أرسلتها عصبة األمم يف سنة لقد أكد و

 23يف  1xمضافة إىل  S/8427ألمن وثيقة دولية أعيد نشرها يف الوثيقة رقم اعتبره جملس ا
  .1968) فبراير(شباط 

حتت هذا السور نفسه، ال تزال احلفريات تسير بصورة غير قانونية على يد ممثلي سلطات 
  .االحتالل االسرائيلي

وقت، سلطات  مل تقبل أو تقر حكومتي وسلطات األوقاف االسالمية يف القدس، يف أي) هـ(
االحتالل العسكري االسرائيلي أو أي فريق أثري آخر على القيام بأي عملية أثرية يف أي من املواقع 

  .املشار إليها
بل أن اجمللس االسالمي يف القدس، وهو الوصي الوحيد على هذه املمتلكات، على   -)و(

ر هذه احلفريات غير ، مذكرة احتجاج على استمرا1971) يوليو(تموز  18عكس ذلك قدم، يف 
القانونية إىل رئيس قوات االحتالل العسكري االسرائيلي، يدعوه فيها إىل وقف هذه احلفريات التي 

  .على جميع املواقع األثرية والدينية العليا واجملاورة وتعرضها لالنهيار تكون خطراً
 :نسف املزيد من املباين الثقافية والدينية  - 6
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اريخ العربيين واالسالميين يف القدس، حموهما، مل تعد سراً إن سياسة نسف احلضارة والت
  .اآلن

من  10إن اجلنرال دايان، وزير دفاع السلطات احملتلة، كما ذكر لكم يف الفقرة   -)أ(
، يدعو علنا إىل 1971) اكتوبر(تشرين األول  13يف  Ex/46/88تقرير حكومتي امللحق رقم 

  .احلفرياتنسف جميع املباين العربية يف منطقة 
حركة أرض "دعا السيد ديفيد شانير، رئيس حزب التوسع الصهيوين املتطرف، إىل   - )ب(

) يوليو(تموز  7اليهودية اليومية، يف عدد " عال همشمار"يف نداء نشرته صحيفة " اسرائيل الكاملة
ت كاملة إن هذه اخلطة، كما أعلنها السيد شانير، تتضمن حفريا. فيه حفريات كاملة، طالباً 1971

متراً وأخيراً  20حول أسوار احلرم الشريف األربعة، وذلك بنسف املباين االسالمية إىل عمق 
  .االستيالء على ساحة املسجد

متبعاً اخلطوات نفسها، أكد احلاخام دوف بيرل، ممثل وزراة الشؤون الدينية   -)ج(
صحيفة يهودية أخرى يف  وهي" هاتسوفيه"املسؤول عن احلفريات ومنطقة حائط املبكي، ملراسل 

إن هدفنا األخير من القيام بهذه احلفريات : "، البيان التايل1971) ديسمبر(كانون األول  23 عدد
متراً كي نحفر حتته، ولنكشف ارتفاعة  485هو كشف حائط هيروديون األصلى، الذي طوله 

نى احملكمة الشرعية ونوسع الساحة أمامه بنسف كل املباين اجملاورة واملقابلة له، أي من مب
  ".االسالمية حتى باب الغوانمة

بناء على السياسة والتخطيط االسرائيليين، تبارك سلطات االحتالل العسكري   -)د(
أن تصدع ثم انهيار املبنيين، املؤلف كل منهما من طابقين قرب . يهااالسرائيلية احلفريات وتقو

، ليس أمراً عادياً 13/10/1971ق، املؤرخ حائط املبكى، كما ذكر لكم يف تقرير حكومتي امللح
بل جزءاً من خطة سياسية دبرت سلفاً وأعدت يف الدوائر الصهيونية العليا، ونفذها بدقة عدد من 

املنظمات االسرائيلية من ضمنها وزارة الشؤون الدينية، ودائرة اآلثار القديمة، واجلامعة العبرية، 
ولكل من هذه حصة يف اجناز مرحلة . الوطنيةيونية ووزارة الدفاع، وعدد من املنظمات الصه

  .تؤدي إىل هدم املواقع االسالمية الثقافية والتاريخية واألثرية والدينية يف القدس
اشتمل آخر املباين، التي تصدعت قرب حائط املبكى، زاوية أبي مدين الغوث   )هـ(

إن التداعي . ملغربية يف املنطقةاملغربية وآخر جمموعة من مباين املؤسسات االسالمية الدينية ا
كانت الزاوية مركزاً دينياً . والتدمير يعنيان الشيء الكثير للذين يعرفون منكم املنطقة وتاريخها

. فريقيا، أي من ليبيا وتونس واجلزائر ومراكش وموريتانيالتعليم واحلج للمسلمين من شمايل ال
و يف أي مكان آخر، ونسفها طمس الحدى أنها تشبه أي دير مسيحي قديم، هنا أو يف باريس أ

  .فريقيا االسالميةرة التي تربط القدس ببالد شمايل اصفحات التاريخ واحلضا
، ثم أحيط 13/10/1971تصدع اجلامع العثماين كما ورد يف ملحقنا املؤرخ   -)و(

نية بسياج، وذلك نتيجة احلفريات األثرية غير القانونية التي تقوم بها وزارة الشؤون الدي
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االسرائيلية، والتي هي بداية حركة تهدد مباين الوقف االسالمية الثقافية والدينية والتاريخية 
  .املمتدة على طول السور الغربي للحرم الشريف

هذا اجلامع نفسه، وكل املواقع التاريخية والدينية البالغ عددها واحداً وثالثين موقعاً، 
القديمة األردنية وأرفقت بتقريرنا امللحق، املؤرخ ة اآلثار والواردة يف اخلريطة التي أعدتها دائر

، ومباين السكن العربية اجملاورة التي ترجع إىل العصور 1971) اكتوبر(تشرين األول  13
الوسطى يف األحياء اخلمسة اجملاورة للسور الغربي، يخشى أن تالقي املصير نفسه من التصدع، 

اجلامع العثماين يذكرنا بمصير الزاوية الفخرية ومباين أبو إن مصير . والتداعي، وأخيراً النسف
نتيجة حفريات مماثلة ارتبط بها  14/6/1969السعود التي نسفتها سلطات االحتالل نفسها يف 

  .10/10/1969يف ذلك احلين قرار 
 :انشاء كنيس فوق أرض اسالمية دينية  - 7

من منطقة عربية جرى فيها  أنشأت وزارة الشؤون الدينية االسرائيلية كنيساً يف قسم
وهذا املبنى وقف اسالمي . احلفر حتت الطابق األول من املبنى القديم للمحكمة الشرعية االسالمية

  .صحيح، واقع عند املدخل الرئيسي للحرم الشريف
إن املبنى مدرسة اسالمية دينية تاريخية، اتخذ فترة طويلة مركزاً للعدل، وكان، قبل 

إن إنشاء كنيس يهودي يف هذا املركز . ، مدرسة دينية اسالمية20/6/1969مصادرته يف 
نه إ. بلاالسالمي يكون تغييراً يف طبيعة املوقع، احتج عليه اجمللس االسالمي كما ذكر من ق

انتهاك خطر ملبادئ القانون الدويل، ولألنظمة، والتوصيات التي اتخذتها االونيسكو يف خمتلف 
 .مؤتمراتها

 :وارع والطرق واألحياء يف القدستغيير أسماء الش -8

بدأ، يف اآلونة األخيرة، انتهاك خطر، وأخذ يتسع يف حقل تغيير أسماء الشوراع والطرق 
مية أم غير يهودية، واستبدالها والساحات العامة واألحياء يف القدس، سواء أكانت عربية أم اسال

ذكر ملحق تقرير . رة يف القدسوبذلك يمحى وجه آخر من التاريخ واحلضا. سماء يهودية بحتةبأ
شارع سليمان القانوين، السلطان التركي الذي بنى سور القدس احلايل، : األردن مثلين حقيقيين

حتى التل ، "ريهوف بيت مهسي"ثم باب املغاربة، الذي أطلق عليه اسم ". شارع املظليين"غير إىل 
تل "سيين غير اسمه فاصبح يدعى التابع لرهبان فرن" بالتل الفرنسي"املعروف يف جبل سكوبس 

إن لكل من هذه األسماء أهمية تاريخية . ، أحد أعضاء الوزارة االسرائيلية"موشيه حاييم شابيرا
. خاصة مرتبطة بتاريخ القدس وباحلضارات اخملتلفة التي سادت املدنية خالل العصور املاضية

املقدسة، ويشكل جرماً خطراً ضد  إن حمو هذه األسماء مصمم للقضاء على قسم من تاريخ املدينة
 .احلضارة والتراث التاريخي لهذه املدينة القديمة

 :تنفيذ مشروع القدس النموذجي - 9

يزداد وقع املأساة باملشروع النموذجي اخلاص بقدس أكبر الذي تنفذه سلطات االحتالل 
  .العسكري االسرائيلي متحدية كل القرارات واملواثيق الدولية
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 اجلديدة، التي أقيمت بصورة خاصة يف جبل الزيتون املقدس، ونسف إن مواقع املباين
لقد ضحي بكل اعتبار فني . قرية النبي صموئيل، والتطويرات األخرى اخملططة، تتحدث عن نفسها

إن كل تغيير يف تخطيط املدينة يؤدي إىل تغيير يف طبيعتها، وقد . من أجل ضمان تهويد القدس
 وانتهاكاً مفضوحاً خملتلف قرارات اجلمعية العامة وجملس األمن، عتبر ذلك العمل غير قانوينا

  .1971) سبتمبر(أيلول  25يف  298/71التي كان آخرها قرار جملس األمن رقم 
  حضرة الرئيس،

تشرين  18املؤرخة  Ex/47/88أود أن أشير إىل الوثيقة التي قدمها املدير العام رقم 
مقتطفات من التقرير الذي قدمه البروفيسور رايموند المير يف ، التي تتضمن 1971) اكتوبر(األول 

  .حول قضية القدس 1971) اكتوبر(تشرين األول  7
أصبح الوضع يف القدس متدهوراً إىل حد أن املدير العام شعر بخطورته، فعين مستشاراً 

ه حيث إن هذا يف حد ذاته مستحسن ألن. خاصاً للحصول على معلومات واقعية عن مدينة القدس
ومن املؤسف أن الشعلة التي حملها املستشار اخلاص تلقي بعض . الظالم جتب االضاءةيوجد 

ال أدري هل كانت تعليمات املستشار غير كاملة أم أنه لكثرة مل يجد الوقت لدراسة . ة يبالظالل الغر
  .األوراق التي يستند إليها هذا املوضوع

ن األمم املتحدة إ". أمين املدينة"ل االشارة إىل ة مثيبنالحظ، مثال، بعض االفتراضات الغر
رفضت يف أكثر من مناسبة سلطة القوات االسرائيلية احملتلة على املدينة القديمة واملناطق 

لذلك، فإن . وأماكن أخرى أشير إليها يف هذا التقريراحمليطة بها كجبل الزيتون والتل الفرنسي 
  .كون على األقل مذهلة تقريباًاشارات كهذه تظهر يف وثيقة لالونيسكو ت

عهد إىل املستشار اخلاص اعداد تقرير يتناول الوضع احلقيقي يف املدينة، وكل املقتطفات 
املقتبسة قائمة على مالحظاته على اخلطط التي اختارت السلطات احملتلة اطالعة عليها، وعلى 

ة يف يها من اجملالس الكنسال يجد املرء مرة أي إشارة إىل معلومات حصل علي. حمادثاته معها
  .القدس، أو من اجمللس االسالمي، أو من مقيم غير اسرائيلي واحد يف املنطقة

إن الشواهد التي تتناول احلي اليهودي يف القدس القديمة تترك يف املرء انطباعاً مضلالً 
سم آت من أود أن أخبرك، حضرة الرئيس، أن هذا اال. كأنما كان االسرائيليون يملكون هذا احلي

كان يسكن هذا احلي بعض اليهود  1948و 1947حقيقة بسيطة وهي أنه قبل احلرب يف 
  .الفلسطينيين يف بيوت مستأجرة من مالكين غير يهود

من % 80إن سجالت ملكية هذه األمالك املودعة لدى األمم املتحدة، تظهر أن أكثر من 
خمسة جوامع وأربع مدارس وزاويتين  ملكها عرب، وتضمياألراضي واملباين يف احلي اليهودي 

  .وثالث أسواق جتارية شرقية خلدمة الستة آالف عربي الذين يسكنون هذا احلي
إن اهماالت كهذه مؤسفة حقاً، كما أنها إشارات غير دقيقة إىل منطقة احلرم الشريف بأنها 

ر اخلاص صدر من شخص بارز كاملستشاتنه ليذهلني أن إ. الهيكلهيكل هيرودوس أو منطقة 
  .عبارات غير مقبولة أبداً علمياً وأثرياً وتاريخياً
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يذكر تقرير املستشار اخلاص أن مشروع القدس النموذجي مل يوافق عليه، ومع ذلك قيل 
نشاء منطقة بينما نظمت مناقصة إل. ن العمل بدأ يف بعض األحياءاقبلت، ون العطاءات النا 

جتارية يف املدينة القديمة تتفق، بناء على قول املستشار اخلاص، أوًال مع خطط املشروع 
النموذجي، وثانياً مع القرار الذي اتخذته جلنة القدس يف أول اجتماعاتها كما ورد يف القسم 

رغم من هذه ومع ذلك، يا حضرة الرئيس، وعلى ال. أعجز عن تتبع هذا التعليل. األخير من التقرير
النقائص، يؤكد هذا التقرير كل عناصر الشكوى التي قدمتها حكومتي ووردت يف الوثيقتين رقم 

87/Ex/31  88ورقم/Ex/46 .غير القانونية ال  أنه يؤكد دون أي ظل من الشك أن احلفريات
داعي، ويؤكد ن النسف جرى وال يزال جاريًا، وإن املواقع واآلثار الدينية مهددة بالتتزال سائرة، وا

  .أن املشروع النموذجي يجري تنفيذه، وكذلك مصادرة املمتلكات بصورة غير قانونية
 :حضرة الرئيس واالعضاء احملترمين - 10

يتضح تماما للجميع، من احلقائق التي سردتها عليكم والدليل الذي قدمته، إن احلفريات 
لتراث االنسان الثقايف وتغذيته  التي تقوم يها سلطات االحتالل االسرائيلي ليست حباً وإخالصاً

 مإجراء هداكما حاول مندوب اسرائيل أن يصورها لكم يف بيانه األخير املضلل، بل هي يف الواقع 
يهدف إىل أن يمحو من القدس تدريجاً كل املواقع الثقافية والدينية املسيحية واالسالمية وغير 

  ".من أجل تهويد املدينة"اليهودية، 
إليكم أنتم الذين كنتم يف طليعة الصراع ضد العنصرية، واتخذتم القرار  إن هذه بالنسبة

  .يف اجللسة السادسة عشرة، حرب عنصرية، بل أسوأ من ذلك حرب دينية) 8(
ف ثالثين موقعاً ثقافياً يف جوار احلفريات يؤديان سأنه ملن السخف أن نعتقد أن هدم ون

ذلك االعتقاد أن املصادرة القسرية ألمالك األديرة  وأسخف من. إىل تغذية معرفة االنسان الثقافية
املسيحية واألوقاف االسالمية يف جبل الزيتون واملنطقة احمليطة به إلقامة مبان ضخمة 

كذلك من . كما يزعمونللمهاجرين اليهود بتصميم يغير طبيعة القدس هي جلعل القدس مدينة حية 
رع تغير وتطلق عليها أسماء شخصيات اسرائيلية املدهش أن األسماء التاريخية للساحات والشوا

  .معاصرة
  .لقد حان الوقت، حضرة الرئيس، لتضع، مع مكتبك احملترم، حداً لهذه املزاعم التافهة

من املؤسف أن نالحظ، على الرغم من كل اجلهود التي تبذلها االونيسكو والهيئات الدولية 
، 2-15ت التي صدرت عن هذا اجمللس، رقم اخملتلفة، وعلى الرغم من كل القرارات والتوصيا

3/342 ،3/342 ،82/Ex، 4/42 ،83 /EX، 4-3-1 وعلى الرغم من قراري اجلميعة العام ،
التوايل، وقرارات على  14/7/1967و  4/7/1967يف  2254و  2253لألمم املتحدة رقم 
 271/69، ورقم 3/7/69يف  267/69، ورقم 20/5/68يف  252/68جملس األمن رقم 

التي تدعو اسرائيل إىل الكف عن متابعة احلفر  25/9/71يف  298/71، ورقم 15/9/69يف 
وتغيير معامل القدس، على الرغم من كل هذه، من املؤسف بل مما ال يصدق أن سلطات االحتالل 

  .لي مل تمتثل ألي من هذه القرارات املتقدمة متحدية الرأي العام العاملي بأسرهاالسرائي
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، كل 25/9/1971بل على العكس من ذلك، حتدى مندوب اسرائيل يف األمم املتحدة، يف 
  .نهم لن يستجيبوا لهااهذه القرارات برعونة وعدم احترام، ومل يتردد حلظة واحدة يف قوله 

  حضرة الرئيس،
السنوات القليلة املاضية، فيما يتعلق بشكوانا، ألقت على مكتبكم واجب الوفاء أن خبرة 

من الضروري اآلن، بسبب تزايد االنتهاكات وتعرض . بعهدكم، أي حماية أمالك االنسانية الثقافية
  .املواقع الثقافية الباقية للخطر، أن يتخذ مكتبكم إجراء فورياً 

درك أنه ما مل جنمع جهودنا، وما مل نتعاون ونتوصل جميعاً نجتعلنا أعمال االنتهاك هذه 
إىل إجراء مشترك ملنع املعتدي من انتهاك حكم القانون واملواثيق والقرارات الدولية، فإن كل 

  .جهودنا تذهب سدى
إن حكومتي تقدر كثيراً مداوالتكم وقراراتكم، وتعرب عن شكرها العميق للمدير العام الذي 

  .اراتكم يف حقل عمل يقع صميم مهمة االونيسكو ومهمته اخلاصةيبذل كل جهد لتنفيذ قر
لذلك، فإن حكومتي تناشدكم اتخاذ كل االجراءات املمكنة لتقييد املعتدي، وإجبار هذه 

  .السلطات احملتلة على تنفيذ قرارات مكتبكم كي تؤدوا واجباتكم يف حماية تراث االنسانية الثقايف
  .شكرا

 



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/ 


