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 برقية رجاالت القدس إىل السيد يوثانت، األمين العام لألمم املتحدة،
   إسرائيل يف تغيير معامل املدينة على استمرار احتجاجاً 

 
 ) 1969/ 7/ 9الدستور، عمان، (          1969/ 6/ 30 ،القدس

  

  

 ،األمين العام لألمم املتحدة

. معامل القدس، العربية منها واإلسالميةإسرائيل ما زالت ماضية يف تدابيرها الرامية لتغيير 
خمالفة بذلك رغبات سكانها األصليين، وشرعة األمم، وحقوق اإلنسان، وقرارات األمم املتحدة 

وقرار جملس  2254رقم  1967) يوليو(تموز  14و 2253رقم  1967) يوليو(تموز  4بتاريخ 
 . 252رقم  1968) مايو(أيار  21األمن الصادر بتاريخ 

وإذا استمر احلال على هذا املنوال فترة أخرى فسوف . معامل القدس يف معظم جوانبها تغيرت
 . تصبح هذه املدينة يهودية بحتة، بعد أن كانت ثالث مدينة يف اإلسالم

وقدمنا . اعترضنا على هذا الوضع لسلطات االحتالل اإلسرائيلي، ولكنهم مل يأبهوا العتراضنا
ولين إال أنهم بدال من االكتراث باحتجاجاتنا زجوا ؤواحلكام املس اثنين وستين احتجاجا للوزراء

حتى التعبير عن الرأي عن . بفريق منا يف السجون، ونفوا اآلخرين فأبعدوهم إىل ما وراء النهر
 . والويل ملن يفتح فاه. طريق مسيرات سلمية، فقد منعونا عن القيام بها

فقد استولوا على مفاتيح باب احلرم الشريف بالقوة وبحجة . حكم مل نر أقسى منه على مر السنين
حفروا وال يزالون يحفرون أراضي الوقف اإلسالمي املتصلة باملسجد . البحث والتنقيب عن اآلثار

حائط " وباإلضافة إىل املباين العربية التي هدموها فور احتاللهم املدينة يف منطقة . األقصى
" الزاوية الفخرية " بيتا، هدموا قبل خمسة أيام املباين العربية الكائنة حول  135وعددها " املبكى 

عند الطرف الغربي من احلرم الشريف، وبهذا بلغ جمموع البيوت العربية التي تم هدمها بالقدس 
 . بيتا 231منذ وقف القتال إىل يومنا هذا 

من فلسطين، فقد بلغ عدد الدور واملنازل العربية التي هدمها وأما يف املناطق احملتلة األخرى 
 . بيتا، ولدينا كشوف تثبت ذلك باألسماء والتواريخ واألرقام 7140اجليش اإلسرائيلي حتى اآلن 
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وال يزال الهدم مستمرا يف القدس يف األحياء العربية التي استولوا عليها داخل السور، ويف 
 . ويبدو أنه ليس لهذا الليل من آخر. خارج السور األراضي التي استولوا عليها

هذا ما حدانا لرفع شكوانا إىل جملس األمن طالبين حتقيقا سريعا، ووضع حد لهذا الظلم الذي أمل 
 .بنا، والذي مل يسبق له مثيل يف التاريخ

 



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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