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 جانب من كلمة السيد روحي اخلطيب، أمين القدس، يف املؤتمر الثالث
  ملنظمة املدن العربية، حول تهويد القدس

  )حمفوظات مؤسسة الدراسات الفلسطينية(      20/9/1971تونس، 
  

.......  
  
  

  سكان اليهودية اجلديدةمشاريع اإلنشاء واإل  - 10
  ".تهدف إىل جعل القدس مدينة يهودية"

سرائيلي مؤتمراً صحفياً كبيراً له يف القدس يوم سكان اإلاستهل وزير اإلبهذه اجلملة، 
تفاصيله للعامل أجمع، ويف  اعشرات من الصحفيين األجانب، ونقلو ه، حضر15/2/1971

األميركية، حيث أوردت يف عددها الصادر بتاريخ " نيويورك تايمز"مقدمتها جريدة 
  :ومن أبرز ما جاء فيه ما يليالنص الكامل له،  16/2/1971

نشاء أربع ضواح يهودية إتشمل  1971سكان اليهودي لعام نشاء واإلإن خمططات اإل
جديدة، على األراضي العربية املصادرة حديثًا، وتقع إىل الشمال والشرق واجلنوب من القدس، 

  :وتضم ما يلي
جديد، وقد تم ألف مهاجر يهودي ) 122(ألف وحدة سكن لتستوعب ) 35(نشاء إ  -  أ

وحدة ) 21580(بناء وإسكان ما يزيد على ألفي وحدة منها حتى اليوم، ويجري البناء حالياً يف 
 .أخرى، كما سيباشر يف بناء الباقي قبل نهاية هذا العام

نشاءات إنشاءات السكنية، فقد أعلنت سلطات اجلامعة العبرية عن وإىل جانب اإل  - ب
ون بالقدس تستهدف بناء أجنحة إضافية ومساكن لألساتذة جامعية وطالبية لها على جبل الزيت

، والقسم 1978طالب جديد، ينتهي القسم األول منها سنة ) 31500(دارة والطالب، تستوعب واإل
 .1980الثاين يف سنة 

وأعلنت األوساط الصناعية اليهودية عن تخصيص منطقتين صناعيتين    - ج
نشاء أبنية ملئة مصنع يهودي إرة حديثاً تستهدف جديدتين لها على األراضي العربية املصاد

  .جديد، تستوعب أربعين ألف عامل
فندقاً ) 13(سرائيلي عن خمطط سياحي يستهدف بناء وأعلن وزير السياحة اإل  -د

منها ستقام على األراضي العربية املصادرة حديثاً، وسيكون جمموع ) 6(سياحياً يهودياً جديدًا، 
  .غرفة) 4200(ثة عشر ف هذه الفنادق الثالغر

سرائيلي يف القدس أيضاً، عن تخصيص مدير ميزانية سلطات االحتالل اإل وأعلن  - هـ
على األراضي العربية املصادرة يف ميزانية إلنشاء عمارات لثالث وزارات من وزاراتهم وزارتهم 

  .القدس مؤخراً

                                            
   سبتمبر/الفترة الواقعة ما بين العشرين والسادس والعشرين من أيلولانعقد هذا املؤتمر يف.  
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  احلفريات  - 11
الشريف، بما فيها املسجدان  رموتستهدف عمليات التهويد االستيالء على منطقة احل

وما أعمال احلفريات التي  سالميان الكبيران، مسجد الصخرة املشرفة واملسجد األقصى املبارك،اإل
سالمية الدينية املالصقة لها، إال ستاراً ألحداث ول أسوار احلرم وحتت العقارات اإلجتري ح

الفخرية واألبنية املالصقة لها للزاوية م تالتصدع يف هذه األبنية وإزالتها بالهدم واملصادرة كما 
، ومل تكن تلك العملية إال تمهيداً لعمليات مماثلة، تستهدف إزالة جميع العقارات 14/6/1969يف 

ة لالستيالء على احلرم بأجمعه، مكان القمة يف ئالوقفية املالصقة ألسوار احلرم الشريف، توط
سرائيلية من هذا اخملطط، ما نشرته ه النوايا اإلوكان آخر ما أظهرت. خمططات اليهودية العاملية

، بياناً بقلم رئيس 7/7/1971اليهودية يف عددها الصادر بتاريخ " عال همشمار"جريدة 
  :ما يليفيه جاء " سرائيل الكاملةإحركة أرض "املنظمة اليهودية املسماة 

داء إىل الدوائر اآلن وبعد مضي أكثر من أربع سنوات على حترير القدس، نود أن نوجه ن"
كي جتري عمليات الكشف عن حائط املبكى يف  والهيئات ذات الصالحيات، بأن الوقت قد حان

وضح النهار وليس فقط يف أعماق األرض، ويجب مصادرة جميع البيوت املالصقة حلائط املبكى 
ى األقل، من جهاته األربع وعلى بعد عشرين متراً منها عل) الشريف(وعلى امتداده أسوار احلرم 

سرائيل إحيث هدمت سلطات ( –" ويجب تنفيذ هذه اخلطة كما تم يف حي املغاربة املقابل للمبكى
  ).شخصاً من سكانها 65سالمياً فيه، وشردت إعقاراً عربياً  135، 1967سنة 
  سالميةة اإلاستمرار االعتداءات على األماكن املقدس  - 12

سالمية مل تنقطع منذ االحتالل، ومن املقدسة اإلعتداءات على األماكن االنتهاكات واال  
  :أبرز االنتهاكات اجلديدة ما يلي

وباحلفريات من أسوار احلرم القدسي الشريف باملصادرات % 70تطويق ما يقارب من   -  أ
 .سالميةاملقابر اإلوبالهدم وبدوافع ما يسمونه التنظيم والتجميل على حساب 

تح جميع أبواب احلرم جلميع الزوار األجانب ويف سالمية على فإجبار سلطات األوقاف اإل  - ب
 .سالميةإمقدمتهم الشباب اليهودي العابث، أثناء النهار وبدون رقابة 

استمرار تنظيم مظاهرات يهودية متطرفة والقيام باستعراضات لها داخل ساحات احلرم،   -  ج
شرفة، والتهديد وإقامة صلوات دينية يهودية جماعية أمام مسجدي األقصى املبارك والصخرة امل

وقد زادت هذه املظاهرات  نقاضهاأعالنية بضرورة االستيالء عليها وإقامة هيكل سليمان على 
تعدت األربع يف شهر واحد، مع أنها مل تكن لتتجاوز نفس العدد يف كل سنة من السنين بحيث 

 .املاضية
برملانهم، يعتبر سرائيلي جديد توطئة لعرضة على إحتضير وزير األديان اليهودي لقانون   - د

 .فيه ساحات احلرم القدسي الشريف، ساحات عامة، ويحق لليهود إقامة صلوات يهودية فيها
سالمي، هي عمارة احملكمة الشرعية القديمة، إنشاء كنيس يهودي يف عمارة وقف إ- هـ

  .باب السلسلة –للحرم الشريف  يوالواقعة يف املدخل الرئيس
يالء على احلرم وعلى ن ورجال الدين اليهودي باالستالتهديد املستمر من السياسيي  -و

  :قوله" غوريون –بن "سالمية فيه، فقد جاء على لسان الزعيم املقدسات اإل
ومكان الهيكل حسب زعمهم، " معنى للقدس بدون الهيكل ال معنى لفلسطين بدون القدس، وال"

  .هو ساحة احلرم القدسي الشريف
  :قولهوجاء على لسان وزير أديانهم 
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يف عرفهم هو اجلبل ) جبل البيت(و". حق الفتح، وحق الشراءب) أي لليهود(جبل البيت لنا "
وحق الشراء  –الفتح يف تفسيرهم هو حق االحتالل الذي يضم ساحة احلرم القدسي الشريف، وحق 

بل هو إشارة لشراء موقع مسجد الصخرة املشرفة بواسطة أجدادهم ق –كما جاء يف تفسير الوزير  –
  .أكثر من ألفي عام، كما يقولون

  تهويد أسماء الشوارع والطرق – 13
وحتى األسماء العربية للشوارع وللطرق يف املدينة، مل تسلم من التهويد، وهي جزء من   

نسانية، وكمثل لهذه التغييرات، فقد استبدلوا اسم سالمية واإلتاريخ البلد وحضارته العربية واإل
  ".مشغاف لداخ"، وحارة الشرف، داخل السور، باسم "رحوب بيتي حمسي"باسم " باب املغاربة"

  توسع حدود املدينة – 14
سالمية من جهة أخرى، وال ربي من جهة، واستكانة العواطف اإلويظهر أن الضعف الع

عت سلطات االحتالل مبالة هيئة األمم ومماألة الوالت املتحدة األميركية من جهة ثالثة، قد أطم
يف التوسع يف حدود القدس، والطمع يف ضم املزيد من املدن والقرى العربية اجملاورة  سرائيلياإل

أعلن برملانهم عن استالمه ملشروع توسيع احلدود، ويقضي بضم ثالث  22/2/1971ففي . لها
قرية عربية أخرى يقطنها جميعها حوايل مائة ألف عربي، إىل مدينة القدس احلالية، ) 27(مدن و

، كما يخططون، ما يقارب من 1985ولتضم يف سنة " القدس الكبرى"ما يسمونه لتشكل معاً 
  .ألف شخص معظهم من اليهود) 900(

وهكذا تطمس  وهكذا تغير معاملها، ،هكذا أيها السادة تغتصب مدينة القدس  -15
م، سالمية فيها، وهكذا يخطط لتشريد املزيد من أهلها وإلذالل الباقين منهاحلضارة العربية واإل
  .وهكذا يجري تهويدها

نكم أيها السادة، وفود املدن العربية، مدعوون باسم األخوة واحلق واملستقبل، إ  -16
نقاذ القدس واحلفاظ على عروبتها وعلى مقدساتها إسهام يف صنع التاريخ العربي الذي يسطر لإل

اجلهد، ووحدة  ةأرجو أن تسمعوا صوتكم ألمتكم، تناشدونها وحد. وعلى حضارتها وعلى سكانها
للعبث الذي  وساط الدولية استنكاراًالعمل يف سبيل املصير املشترك وأرجو أن تسمعوا صوتكم لأل

سرائيلي يف املدينة املقدسة، خالفاً مليثاق األمم املتحدة ترتكبه سلطات االحتالل العسكري اإل
  .نسان وجميع القرارات الدولية األخيرةقوق اإلوميثاق ح

ين ألضع بين أيديكم تقريري اجلديد عن االعتداءات، على أمل أن تدرس إو  -17
م فيما عسى أن يقوم به من جهد حدى جلان املؤتمر، توطئة لتقديم تواص ملؤتمركإحمتوياته 

  .ملأساة التهويد اجلارية دسهام يف وضع حلإل
املواطن يف خدمة  ، وباسم القدس، أتمنى لهذا املؤتمر جناحاً موصوالًوختاماً  -18

العربي، واملدن واألقطار العربية الشقيقة، وباسم القدس أشكركم وتونس املضيافة، وأرجو لها 
  .أطراد التقدم والقوة يف ظل فخامة رئيسها احملبوب

  .والسالم عليكم
 



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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