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  مذكرة السيد روحي اخلطيب، أمين مدينة القدس، إىل الدكتور كورت فالدهايم، بشأن أوضاع 
 املدينة يف ظل االحتالل اإلسرائيلي

 
 ) 4/9/1973الدستور، عمان، (            3/9/1973عمان، 

 

 حتية واحتراًما وبعد،

االستطالعية للقضية أغتنم فرصة زيارتكم للمملكة األردنية الهاشمية، كجزء من رحلتكم 
قلب فلسطين  -الفلسطينية واملناطق العربية احملتلة، فأرفع إليكم مذكرة عن قضية القدس 

نيابة عن أهل القدس وسكانها العرب وعن جملس أمانتها، وتتضمن  -واألردن والبالد العربية 
 :احلقائق اخلطيرة التالية

 ]:ذوي الرقمين[ رغم قراري اجلمعية العامة لألمم املتحدة - أوالً 

 . 67/ 7/ 4، الصادر بتاريخ 67 -2253 -أ 

 . 67/ 7/ 14، الصادر بتاريخ 67 -2254 -ب

 :ورغم قرارات جملس األمن ذات األرقام - ثانيًا

 . 1968/ 5/ 21، الصادر بتاريخ 68 - 252 -أ 

 . 1969/ 7/ 3، الصادر بتاريخ 69 -267 -ب 

 . 1971/ 9/ 25، الصادر بتاريخ 71 -298 -جـ 

التي قضت، جميعها، بعدم االعتراف بضم القدس إلسرائيل، وأعلنت اعتبار هذا اإلجراء، وما قامت 
به إسرائيل بعدها من إجراءات إدارية وتشريعية، بما يف ذلك نزع ملكية ومصادرة األراضي 

إجراءات واملمتلكات العربية، وإجالء السكان العرب، وتغيير معامل املدينة، هي كلها اعتداءات و
 . باطلة وغير قانونية

وعلى الرغم من تنديد جملس األمن واجلمعية العامة بسلطات إسرائيل على اقترافها لهذه  -ثالثًا
اإلجراءات واخملالفات، ومطالبتهم لها، املرة تلو املرة، بإلغاء جميع ما تم منها وعدم اقتراف 
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سة ويجحف بحقوق سكانها، على الرغم من املزيد مما يؤدي إىل تغيير األوضاع يف املدينة املقد
كل ذلك، فإن سلطات االحتالل اإلسرائيلي تواصل، يف حتد وظلم ووقاحة، اعتداءاتها على السكان 
العرب املدنيين، وعلى أمالكهم، وعلى حريتهم، وعلى املقدسات اإلسالمية واملسيحية يف املدينة، 

مرار احتاللها يهدد مصير البقاء العربي يف وأصبح است. وتطبق تشريعاتها اإلسرائيلية عليها
املدينة املقدسة، كما يهدد مقدسات املسيحيين واملسلمين فيها، مما يدعو التخاذ إجراءات سريعة 

وحاسمة إليقافها عند حدها، وإرغامها على إلغاء ما تم من تصرفاتها، حفاظًا على هيبة األمم 
 . وق السكان واملواطنين فيهااملتحدة، وإثباتًا لوجودها، وحرصًا على حق

ومن أبرز االعتداءات التي اقترفتها سلطات إسرائيل بحق املدينة كلها وسكانها، وكل  - رابًعا 
 :مقدساتها، ما يلي

 . 1967/ 6/ 28ضم القدس إلسرائيل، اعتباًرا من  - 1

مالكه يف حل جملس أمانة القدس العربي املنتخب من قبل سكان املدينة، ودمج موظفيه وأ - 2
 . 1967/ 6/ 29بلدية االحتالل اإلسرائيلي، اعتبارًا من 

إلغاء القوانين األردنية احمللية، واستبدال التشريعات والقوانين اإلسرائيلية بها، ابتداء من  - 3
 . 1967/ 6/ 28تاريخ الضم، أي 

اإلسرائيلية  إغالق احملاكم النظامية األردنية، وإرغام عرب القدس على مراجعة احملاكم - 4
 . القائمة يف املدينة

جتميد تنفيذ أحكام احملاكم الشرعية اإلسالمية يف املدينة، يف حماولة حلملها على تطبيق  - 5
 . القوانين اإلسرائيلية يف األمور الشخصية، رغم منافاتها لعقائد املسلمين وتعاليمهم الدينية

 . سرائيلية بهاإلغاء العملة األردنية، واستبدال العملة اإل - 6

 . بناء عربي داخل أسوار املدينة وخارجها 800هدم أكثر من  - 7

، باإلضافة إىل 1967ألف دونم من األراضي العربية بعد  17نزع ملكية ومصادرة أكثر من  - 8
 . الدونم يعادل ألف متر مربع - 1948باملئة من أراضي عرب القدس املصادرة بعد سنة  80

، وكان 1967بناء عربي داخل األسوار وخارجها بعد  1500نزع ملكية ومصادرة أكثر من  - 9
باملئة من أمالك العرب التي  80يسكنها ويعمل فيها أكثر من عشرة آالف عربي، باإلضافة حلوايل 

 . ، وكان يقطنها ويعمل فيها أكثر من ستين ألف عربي1948تمت مصادرتها بعد 
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عشر حيًا يهوديًا جديدًا على األراضي وعلى أنقاض األبنية العربية املهدومة إنشاء ثالثة  -  10
واملنزوع ملكيتها أو املصادرة تستوعب، كما أعلن وزير اإلسكان اليهودي السيد زئيف شيريف، يف 

ألف مهاجر يهودي جديد، تم بناء  122، تستوعب 1971/ 2/ 15مؤتمر صحفي له بالقدس يوم 
تم إسكان ستين ألف يهودي فيها، كما أعلن ذلك السيد تيدي كوليك، رئيس تسعة أحياء منها و

البلدية اإلسرائيلي، املفروض على املدينة قسرًا، يف خطاب له يف النادي االقتصادي اإلسرائيلي 
وقد روعي، يف بناء هذه األحياء، أن تأتي مطوقة ملن تبقى من عرب . 1973/ 7/ 24يوم 

 . من األبنية اليهودية الشبيهة بالقالعالقدس، وحصرهم ضمن نطاق 

طرد وإجالء حوايل خمسة عشر ألف عربي آخرين، عشرة آالف منهم طردوا يف أعقاب  -  11
، واخلمسة آالف الباقون تم طردهم عن طريق مصادرة 1967االحتالل وهدم بعض األحياء سنة 

، باإلضافة إىل الستين 1973] يونيو[وحتى حزيران  1968مساكنهم وإجالئهم العسكري ما بين 
، وباإلضافة إىل مواليدهم خالل اخلمسة والعشرين عاًما والذين 1948ألفا الذين طردتهم سنة 

 . يقدرون بحوايل أربعين ألًفا أخرى، منعتهم جميعًا من حق العودة

االعتداءات باستمرار، عن طريق األجهزة الرسمية والهيئات الدينية والشعبية واألفراد  -  12
 :إلسرائيليين، على املقدسات اإلسالمية، ومن أبرز هذه االعتداءات ما يليا

 . 1969/ 8/ 21إحراق املسجد األقصى املبارك يف  -أ 

مواصلة القيام بمظاهرات وصلوات دينية يهودية داخل احلرم القدسي، وكان آخرها  -ب 
/ 7د رجال الدين اليهودي يوم املظاهرة والصالة التي قادها أحد أعضاء البرملان اإلسرائيلي وأح

 . ، الغاية منها حتريض اليهود لالستيالء على احلرم وإقامة هيكل لليهودية فيه1973/ 8

هدم مسجدين والكثير من العقارات التاريخية، واحلضارية، والدينية، واملدارس املالصقة  -جـ 
 . للحرم القدسي

استمرار أعمال احلفريات األثرية اخملالفة للقوانين الدولية حول احلرم الشريف، ووصولها  - د 
ألسفل املسجد األقصى، وتسببها يف تصديع ما فوقها من عقارات إسالمية وقفية، تم هدم بعضها، 

 . ويخشى على الباقي منها وعلى املسجد األقصى املبارك نفسه

 . ا منظمة اليونسكو باستمراروجميع هذه االعتداءات أدانته

االعتداءات املتواصلة على الكنائس املسيحية يف املدينة، وعلى أمالك الطوائف الدينية  -  13
 . املسيحية فيها

 :ومن أبرز هذه االعتداءات ما يلي
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االعتداء على كنيسة القيامة، وسرقة تاج العذراء منها بعد بضعة أشهر من االحتالل ومن قبل  -أ 
 . ينيهودي

، وحتطيم القناديل 1971/ 3/ 24االعتداء على القبر املقدس يف كنيسة القيامة يوم  -ب 
 . الزجاجية فوقه من قبل يهودي أميركي

، وضرب رهبانه من 1971/ 4/ 14االعتداء على دير األقباط املالصق لكنيسة القيامة ليلة  -جـ 
 . قبل البوليس اليهودي

، من قبل ثالثة مسلحين يهود، وضرب أحد 1973/ 4/ 12امة ليلة االعتداء على كنيسة القي - د 
 . الرهبان الفرنسيسكان القائمين على احلراسة فيه وإصابته بجراح اضطرت لنقله للمستشفى

الضغوط املتواصلة على رجال الكنائس بالتنازل عن أمالكها، سواء بالبيع أو التأجير الطويل  -هـ 
 -شنلر - على أراضي وكنيسة ومدرسة أيتام جمعية أملانية اسمها األجل، وتمكنهم من االستيالء

وكذلك االستيالء على أراضي وأمالك الكنيسة الروسية البيضاء املعروفة باملسكوبية بالبيع، وعلى 
مساحات واسعة من أراضي كنيسة الروم األرثوذكس واألرمن األرثوذكس بطريق إيجارات طويلة 

 . األجل

لة على رجال الدين املسيحي، والتسبب يف هجرة الكثير من العائالت الضغوط املتواص -و 
املسيحية، األمر الذي أثار قلق رؤساء الدين املسيحي، ويف مقدمتهم قداسة البابا نفسه، 

 . واضطرتهم إلصدار املذكرات االستنكارية واالحتجاجات

، وحرمان 73/ 4/ 1اء من نقل مراكز اخلدمات العربية الطبية من القدس لرام الله ابتد -  14
 . عرب القدس منها

إقفال مكتب خدمات الشؤون االجتماعية العربي يف القدس، وإخضاع اجلمعيات العربية  -  15
 . اخليرية القائمة فيها إلشراف مكتب الشؤون اإلسرائيلي

واستبدال إلغاء أسماء الشوارع والساحات واألحياء العربية القائمة يف أكثر مناطق املدينة،  -  16
 . األسماء اإلسرائيلية بها لطمس معامل التاريخ العربي فيها

تطبيق قانون االنتخابات البلدية اإلسرائيلي، والضغط على سكان القدس العرب لالشتراك  -  17
يف الترشيح واالنتخاب، وتهديد من يمتنع منهم بإجراءات تستهدف إلغاء رخص املهن، أو قطع 

 . رسبل العيش، أو منع السف
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إخضاع التعليم العربي باملدينة للبرامج اإلسرائيلية، وإلغاء الكثير من الكتب املدرسية التي  -  18
كانت تدرس يف املدارس العربية فيها، وسجن مدير التعليم العربي ومساعده يف املدينة 

 . التعاون معها] لرفضهما[

ونوا موجودين فيها عند إجراء منع جميع الغائبين العرب من سكان القدس، الذين مل يك -  19
ويزيد عدد . ، منعهم وحرمانهم من حق العودة ملدينتهم1967/ 7/ 25إحصاء عام بتاريخ 

كانوا غائبين بحكم  -ومواليدهم  1948معظمهم من الجئي  -هؤالء عن أكثر من مائة ألف 
 13تهم خالفًا للمادة العمل، أو التجارة أو طلب العلم، منعتهم سلطات إسرائيل من حق العودة ملدين

 :من امليثاق العاملي حلقوق اإلنسان التي تنص على

الصادر عن اجلمعية العامة  3 - 194أن لكل امرئ احلق يف أن يعود لبالده، وخالفًا لقرار رقم 
، الذي يتضمن حق العودة ورد املمتلكات لالجئين 1948/ 12/ 11لهيئة األمم املتحدة بتاريخ 

 .الفلسطينيين

اغتصاب سلطات االحتالل اإلسرائيلي جلميع أمالك الغائبين من عرب القدس، عن طريق  -  20
خولت بموجبه لنفسها سلطة  - 1950قانون أمالك الغائبين لسنة  - قانون االغتصاب أسموه 

وضع يدها على جميع األموال املنقولة وغير املنقولة، التي يملكها أي مواطن فلسطيني كان يقطن 
/ 26، أو أي مواطن عربي كان يقطن فيها وغادرها قبل 1948/ 9/ 1وغادرها بعد يف املدينة 

وقد طبق هذا القانون اجلائر، أيضًا، على من مل تمكنهم سلطات االحتالل اإلسرائيلي . 1947/  1
 . حتى اآلن 1967من العودة من سنة 

واحملاماة، واألعمال احلرة، إبعاد أعداد كبيرة من رجال الدين، واإلدارة، والعلم، والطب،  -  21
والتجارة، والطالب من املدينة، ويف مقدمتهم الشيخ عبد احلميد السائح رئيس حمكمة االستئناف 

رئيس البلدية، وأنطون عطا الله  -الشرعية ورئيس الهيئة اإلسالمية، وروحي اخلطيب أمين القدس 
املقاصد اخليرية  ىاء مستشفمدير البنك العقاري العربي، والدكتور نبيه معمر رئيس أطب

اإلسالمية، والدكتور داود احلسيني مزارع، واحملامي كمال الدين الدجاين، وغيرهم كثيرين، وذلك 
الصادر بتاريخ  67 - 237وخالفًا لقرار جملس األمن رقم  -  49خالفًا مليثاق جنيف املادة 

ة حقوق اإلنسان، والتقيد ، الذي ينص على تفادي إحلاق الضرر باملدنيين، ورعاي67/ 6/ 14
 . بميثاق جنيف

نقل بعض وزارات احلكم اإلسرائيلي من تل أبيب للقدس العربية، مثل وزارة الشرطة ووزارة  -  22
العربي إىل مركز شرطة إسرائيل العام، وبناء عمارة للمحكمة  ىالعدل، وحتويل عمارة املستشف

  .اإلسرائيلية العليا، والتخطيط لنقل وزارات أخرى
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هذه صورة موجزة لبعض ما نفذته سلطات االحتالل العسكري اإلسرائيلي من خمططات لتغيير 
معامل القدس، وما اقترفته أجهزتها املتعددة من اعتداءات ضد سكان املدينة وضد مقدساتها 

ورغم قرارات الهيئة العامة لألمم املتحدة، ورغم قرارات جملس األمن الدويل، ما زالت  .وحضارتها
ذه السلطات تكشف لنا، كل يوم، املزيد مما هيأته من خمططات تستهدف استكمال إجراءاتها ه

لتهويد القدس، وتقليص سكانها العرب إىل احلد األدنى، وحتويل املقدسات اإلسالمية واملسيحية 
فيها إىل مزارات سياحية، وربما إىل تقويض املقدسات اإلسالمية وإقامة هيكل جديد لليهودية 

 . أنقاضها ىعل

إن أمانة القدس ترى يف استمرار سلطات االحتالل حتديها يف تنفيذ خمططاتها  -سادسًا 
التهويدية للقدس، خطرًا مباشرًا يهدد الكيان العربي واإلسالمي واملسيحي يف املدينة املقدسة، 

كما ترى أن التغاضي الدويل عن احلزم يف معاجلة موضوع القدس يشجع سلطات االحتالل 
العسكري اإلسرائيلي على التمادي يف اعتداءاتها وخمططاتها، األمر الذي يجعل من املتعذر 

الوصول إىل أية تسوية سلمية ألنه يستحيل على أية جهة عربية أن توافق على أي سالم بدون 
 . هذا حتمية بقاء الوضع املتفجر يف الشرق األوسط] على[القدس، ويترتب 

التي أتشرف بتمثيلها، والتي ما زالت قائمة بموجب القانون األردين  إن أمانة القدس - سابًعا 
وما  1967وبموجب القرارات الدولية التي مل تعترف بضم القدس والتي رفضت االحتالل منذ 

تزال، وعارضت واستنكرت جميع اإلجراءات واالعتداءات لتغيير أوضاع القدس وال تزال، والتي 
حتالل وال تزال، إن هذه األمانة تغتنم فرصة زيارتكم لألردن لتضع عارضت االندماج يف بلدية اال

هذه احلقائق املفجعة واخلطيرة أمامكم، وترجوكم نقلها لألمم املتحدة، وتناشد ضميركم وضمائر 
املسؤولين يف األمم املتحدة لوضع حد حاسم العتداءات وحتديات سلطات االحتالل اإلسرائيلي يف 

سلطات على احترام وتنفيذ قراراتكم الدولية حتى ال يكون موقف سلطات القدس، وإجبار هذه ال
 . إسرائيل منها أن تفقد األمم هيبتها ومبررات وجودها

وإين، يف الوقت الذي أرحب فيه بمقدمكم، وأتمنى لكم طيب اإلقامة باململكة األردنية  -ثامًنا
والعدل ويوطد السالم، ليس يف القدس الهاشمية، ألرجو أن تكلل مساعيكم النبيلة بما يعيد احلق 

 .وتفضلوا بقبول االحترام. وحدها بل ويف املناطق العربية املعتدى عليها واحملتلة بأكملها

 



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/ 


