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يؤكد فيه أن اإلحتالل اإلسرائيلي هدم املمتلكات العربية يف منطقة املدينة  روحي اخلطيبلبيان 

  ∗ قصىصقة للحائط الغربي من املسجد األالقديمة احمليطة واملال
  

  ٣/١٩٦٨/؟؟
  

. أدىل السيد اخلطيب ببيان آخر يف بيروت، حول أساليب السلطات االسرائيلية يف معاملة السكان العرب
  :وقد سرد الوقائع التالية

  .اصدار قرار بضم شرق مدينة القدس اىل غربها واىل اسرائيل – ١

هدم املمتلكات العربية يف منطقة املدينة القديمة احمليطة واملالصقة للحائط الغربي من املسجد  – ٢
  .االقصى

ألف دونم أو  ١٢فدانا من االراضي العربية يف القدس من أصل  ٨٤٠دونما أو  ٣٣٤٥مصادرة  – ٣
  .ثالثة آالف فدان من االرض التي تمتد خارج املدينة املقدسة

على ما تبقى من مساكن وأراض عربية لتضييق  –املزعومين  –تطبيق قانن ممتلكات الغائبين  – ٤
  .رقعة املنطقة املتبقية اىل احلد االدنى

قديمة من القدس الكراه السكان على اللجوء اىل الضغط على السكان وأصحاب املتاجر يف املدينة ال – ٥
  .هجر مدينتهم االصلية

  .انتهاك قدسية االماكن املقدسة االسالمية واملسيحية على السواء – ٦

ممارسة الضغط على احملاكم الشرعية االسالمية التي تعود اليها قضايا االحوال الشخصية  – ٧
  .للمسلمين، لوضعها حتت اشراف اسرائيلي مباشر

وضع تصميم حاجز لدور السكان يمتد من اجلانب الشمايل من غرب مدينة القدس باجتاه الشرق  – ٨
حتى جبل املكبر وجبل الزيتون لفصل االحياء العربية من القدس عن ضواحيها وعن املناطق االخرى، الجبار 

  .العرب على العيش يف عزلة وتفرد

  .وباعادة توطين االشخاص املشردينرفض تنفيذ قرار االمم املتحدة اخلاص بالقدس  – ٩
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فرض النقد االسرائيلي ورسوم اجلمارك والضرائب غير املباشرة وما اىل ذلك من تدابير وقوانين  – ١٠
  .على شرق مدينة القدس، مما يتنافى وجميع االتفاقيات املتعلقة بادارة املناطق احملتلة عسكريا

  .١٩٦٧) يونيو(حزيران  ٢٩لبلدي يف الغاء بلدية القدس العربية وحل اجمللس ا – ١١

  :فضال عن هذه الوقائع، أورد السيد اخلطيب التدابير البوليسية التالية التي اتخذتها السلطات احملتلة

هدم املنازل واملتاجر وسواها من أماكن العمل بحجة التجميل أو كتدبير تعسفي وعقاب جماعي،  – ١
  .راضي احملتلةسواء يف القدس أو يف سواها من مناطق اال

ترويع السكان العرب باشهار السالح يف وجوههم حتى اثناء توجههم اىل أعمالهم، وفرض نظام  – ٢
وان أقل خمالفة مهما كانت برئية وعن حسن نية . منع التجول مما أصبح جزءا من حياة املواطنين اليومية

  .ومداهلهذه التدابير تؤدي اىل تعرض مرتكبها اىل التعذيب الذي ال يعمل اال الله نتائجه 

اعتقال االشخاص دون حتديد أماكن اعتقالهم لعائالتهم، أو حتى ايضاح االسباب القانونية  – ٣
  .العتقالهم

حتدي التقاليد العربية، واملفاهيم االخالقية، واصول حسن التصرف واللياقة يف تصرفات  – ٤
وتتوىل السلطات االسرائيلية . دعاالسرائيليين من ذكور واناث باالحياء العربية واالماكن املقدسة، دون را

  .حماية هذا السلوك، حماية فاضحة، بقصد حتدي العرب، واضعاف روحهم املعنوية

  .انتهاك قدسية االماكن املقدسة االمر الذي أصبح معروفا ومشهورا عن السلطات االسرائيلية – ٥

  .ت االسرائيلية بهامصادرة كل أموال املساعدات التي تصل اىل العرب والتي تعلم السلطا – ٦

  .فرض برامج التعليم االسرائيلية على املدارس العربية – ٧

  .سجن اآلالف من املسيحيين واملسلمين – ٨

وقال السيد اخلطيب، انه بالرغم من كل هذا، فان معنويات السكان العرب مرتفعة جدا، ويتضح ذلك من 
اومة واالعمال الفدائية تستقبل بحماسة، على وأضاف ان املق. رفض السكان التعاون مع السلطات احملتلة

الرغم من االجراءات الثأرية االسرائيلية، كما ان االعمال الفدائية آخذه باالشتداد، رغم االعمال الثأرية البربرية 
املتفاقمة، وان االسرائيليين يأخذون بعين االعتبار االعمال الفدائيةـ، على الرغم من حماولتهم التقليل من 

  ).٦٩(تها يف تصريحاتهم خطور



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 الوثيقة هذه حتميل يمكن
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