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خطاب السيد روحي اخلطيب، أمين القدس ورئيس وفد أمانة منظمة املدن العربية، 
 ]مقتطفات[ أمام اللجنة التنفيذية ملنظمة املدن املتحدة

  
  )حمفوظات مؤسسة الدراسات الفلسطينية(    21/11/1971- 18فلورنسا، 
  
  
  

…..  
  

مدينة موحدة حتى ن هناك حاجة إىل تذكيركم بأن القدس كانت دوماً أال أظن   -13
حتت  ،واآلن. قدوم الصهيونية، وال بأن القدس مل تقسم إال حين تعرضت للهجمات الصهيونية

العسكري االسرائيلي وألغت السيادة العربية شعار املدينة املوحدة، هاجمت سلطات االحتالل 
رغبة سكانه  تها ضدارددس بقوة السالح، وأخضعت القطاع إلمن القعلى القطاع العربي  األردنية

العرب الشديدة، وضد أوامر اجلمعية العامة وجملس األمن املتكررة بعدم االستيالء على قطاع 
املدينة العربي، الذي اعتبر بسلسلة من القرارات، وبأشد اللهجات أيضًا، غير قانوين وغير مسموح 

هذه االجراءات يف  به، وبطلب إلغاء أيه إجراءات اتخذت لتغيير وضع املدينة، والكف عن كل مثل
على أن السلطات االسرائيلية استمرت يف وضع نفسها يف الطريق اخلطأ، فألغت اجمللس  .املستقبل

، وأبعدت أمين القدس الذي خدم املدينة سنوات عديدة، والذي ترجع جذور البلدي العربي املنتخب
  .عائلته العميقة فيها إىل أكثر من ثمانمائة عام

االسرائيلية، عمالً بالشعارات الدينية املضللة، قامت بحملة ثم إن السلطات   -14
، وأكثر 1948من سكان املدينة يف  60000إرهاب بشعة ضد السكان العرب، فطردت أكثر من 

، وصادرت ممتلكاتهم املنقولة وغير املنقولة بسلسلة من القوانين 1967يف  100000من 
هاجرون الصهيونيون، من أي جزء ومن كل جزء يف استقر امل. واألنظمة غير القانونية والقاسية

، ال يزيدون 1918كان السكان اليهود يف القدس، يف . العامل، يف بيوت العرب البؤساء املطرودين
ومقابل ذلك، نقص عدد السكان . 1970يف  22000نسمة، وارتفع عددهم إىل  18000على 

  .من جمموع سكان املدينة% 23و نحو شخص أ 65000العرب، الذين كانوا دوماً األكثرية، إىل 
كذلك نسفت السلطات االسرائيلية، حتت الشعارات الدينية وادعاءات تخطيط   -15

داخل أسوار املدينة  ةالبيوت واحلوانيت واملدارس واملعاهد الثقافية العربي مئاتاملدينة، 
تاريخ املدينة وتراثها وال داعي إىل القول أن لكل بناية ماضياً تاريخياً هو جزء من . وخارجها

أي مدينة يف العامل ال حتافظ على آثارها التاريخية وعلى تراثها : وهنا أسأل. ورعصعبر ال
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املعماري والثقايف؟ أي مدينة يف العامل يطرد سكانها ليحل املهاجرون حملهم؟ إن السلطات 
  .ه األعمال اخلسيسةاالسرائيلية وحدها، املشبعة باالطماع الصهيونية، هي التي ترتكب مثل هذ

بناء على ادعاء تخطيط املدينة، استولت السلطات االسرائيلية وصادرت أكثر من   -16
يف وصرح وزير االسكان االسرائيلي، السيد شيريف، . من األراضي التي بقيت يف يد العرب% 50

ة ، بأن السلطة تنوي بناء أربع ضواح سكني1971) فبراير(شباط  15مؤتمر صحايف عقد يف 
مهاجر وذلك، كما قال، صهيوين  122000سكان نحو جديدة على األرض املصادرة من العرب إل

  .خطوة أخرى يف عملية جعل القدس بكاملها مدينة يهودية
بناء أيضاً على ادعاء تخطيط املدنية، كشف أمين القدس احملتلة مشورع تخطيط   -17

مل يؤيد هذا املشروع خبراء ". وس اجنيليسل"أو " نيويورك"ملدينة القدس، يحولها إىل ما يشبه 
اقراره بعد أن اكتشفوا أن هدفه تخطيط املدن الذين دعوا إىل دراسته، بل اعتبروه بشعا، ورفضوا 

وقد استنكر خمطط . تغيير جمال املدينة ووضعها، وكذلك طبعاً تغيير روعتها الروحية والقدسية
البناء التي تمت، واعتبرها انتحاراً جماعياً ناشئاً املدن اليهودي، البروفيسور برونسفي، مشاريع 

  .كذلك اعتبر املشروع سيئاً جداً، وأن ال حق للسلطات االسرائيلية يف تنفيذه. عن إخفاق بائس
وبناء على ادعاء توسيع التعليم اجلامعي، أقامت السلطات االسرائيلية سلسلة من   -18

. ة من اخلرسانةببأنها غا" ذي ايكونوميست"بوعية املباين وصفتها بحق اجمللة البريطانية األس
. طالب 31000حتتل هذه املباين القسم الشمايل من جبل الزيتون املقدس، والقصد منها اسكان 

  .وقد أثار هذا العمل غضب اجملتمعات الدينية املسيحية يف القدس وخارجها
يلية الكثير من وبناء على ادعاء احلفريات األثرية، عرضت السلطات االسرائ  -19

وقد سبق  .املباين التاريخية حول ساحة احلرم الشريف احمليطة باملسجد االسالمي خلطر االنهيار
للسطات االسرائيلية أن نسفت بعض أجزاء هذه املباين، وال تزال ماضية يف حفرياتها غير 

أربعة أحياء عربية هناك . القانونية لتهدم كل بناء حول سور املسجد املعروف عموماً بمسجد عمر
داخل املدينة القديمة مهددة اآلن بالدمار، كل واحد منها يمثل عصراً من عصور تاريخ املدينة، 

  .عليها ال أن تهدم ولذلك يجب أن يحافظ
بناء على االدعاءات الدينية وتخطيط املدينة، أجبرت السلطات االسرائيلية بعض   -20

ممتلكاتها، وقد نفذ هذا االجراء التعسفي ضد  ضعن بع املؤسسات الدينية املسيحية على التخلي
إرادة هذه املؤسسات التي تتمسك عادة بقوة بممتلكاتها الدينية يف القدس، وحتاول يف الواقع 

  .نقاصهاادوماً زيادتها ال 
بناء على ادعاء توسيع منطقة مدينة القدس، نسفت السلطات االسرائيلية مؤخراً   -21

التاريخية العربية، وضمت أراضيها وأراضي عشر قرى عربية أخرى، إىل قرية النبي صموئيل 
هذا، وقد صودر أكثر من . املنطقة التي تديرها اسرائيل، وذلك بالتأكيد ضد رغبة سكانها العرب

من هذه األراضي العربية للمشاريع السكنية واملناطق الصناعية التي تضم نحو ألف مشروع % 50
  .صناعي
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الشوارع والطرق واألزقة والساحات املرتبطة كلها بتاريخ املدينة قد حتى أسماء   -22
  .هودت، وأعطيت أسماء صهيونية واسرائيلية

.......  

 



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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