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ة سرائيليسلطة اآلثار اإلبيان صادر عن مؤسسة األقصى للوقف والتراث تعلن فيه أن 
 ٢٢منها  ،  ٢٠١٣مواقع خالل العام  ١٠٤متنوعة يف   أعمال حفريات أثريةنفذت 

 قصىاملسجد األ أسفل وحميط يف أبرزها ،يف القدس حفرية 
  ١٤/١/٢٠١٤القدس، 

 
  

سلطة   إن ما يسمى بـ  ١٤/١/٢٠١٤يف بيان لها الثالثاء   "مؤسسة األقصى للوقف والتراث"قالت 
مواقع يف عموم البالد خالل العام  ١٠٤متنوعة يف   نفذّت أعمال حفريات أثرية  اآلثار االسرائيلية

حفرية يف مدينة القدس احملتلة ، أبرزها أسفل  ٢٢م، أو ما سمته باحلفريات الفعّالة، منها  ٢٠١٣
صى، وأكدت املؤسسة إن أغلب احلفريات إن مل يكن جلّها تهدف اىل البحث ويف حميط املسجد األق

عن آثار عبرية موهومة ، وحماولة تهويد هذه املوقع بإدعاء اكتشاف آثار عبرية، او على األقل 
طمس وتغييب وجود آثار اسالمية وعربية يف هذه املواقع ، والتركيز على فترات تاريخية أخرى 

تتساوق   سلطة اآلثار االسرائيلية ”او الرومانية ، وأضافت املؤسسة أن حفريات كالفترة البيزنطية 
تقضي بتهويد عشرات املواقع وحتويلها اىل مواقع   نتنياهو”مع خطط حكومية أقرت خالل فترة 

  .توراثية إسرائيلي 
  

ات الفعّالة أن سلطة اآلثار االسرائيلية نشرت قائمة بأسماء مواقع احلفري  وأفادت مؤسسة األقصى
 ١٠٤، ويتبيّن من اجلدول أن جمموع احلفريات الفعاّلة هو ٢٠١٣من قَِبلِها التي جرت عام 

حفريات ، يف مواقع مدن وقرى وخرب ، لكن أبرز هذه احلفريات وأكبرها يجري يف مدنية القدس 
حميط املسجد حفرية ، منها اربع حفريات أسفل و ٢٢احملتلة ، إذ بلغ جمموع احلفريات يف املدينة 

األقصى، خمس حفريات يف بلدة سلوان، ومثلها يف البلدة القديمة يف القدس احملتلة، وثماين 
  .حفريات يف مواقع متفرقة من مدينة القدس 

  
أما احلفريات أسفل املسجد األقصى وحميطه ، فكالتايل حفرية أسفل املسجد االقصى من اجلهة 

، وهذه احلفريات تصل اىل )  يات أسفل كنيس خيمة اسحقحفر( الغربية ، أسفل وقف حمام العين 
، كما أن هذه احلفرية تأتي أيضا ضمن ) داخل حدود املسجد األقصى( أسفل منطقة باب املطهرة 

حفريات النفق الغربي ، وهناك حفرية أخرى يف مسار النفق الغربي ، اما الثالثة فتأتي يف منطقة 
جد األقصى أسفل حائط البراق ، اما الرابعة فاحلفريات اجلارية الزاوية اجلنوبية الغربية من املس

يف منطقة طريق باب املغاربة، وتشير القائمة بأن حفريات كبيرة ومتعددة جتري يف عموم بلدة 
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سلوان، منها نفق سلوان، نفق وادي حلوة ، احلفريات يف مدخل وادي حلوة أو ما يطلق عليه 
  .  حفريات موقف جفعاتي”االحتالل 

  
أن هذه احلفريات هي حفريات تهويدية بامتياز ، وأن االحتالل يركز يف   وأكدت مؤسسة األقصى

حفرياته على مدينة القدس احملتلة ، خاصة أسفل ويف حميط املسجد األقصى والبلدة القديمة، مما 
لي يعنى أن االحتالل يحاول فرض أمر واقع جديد ، لكن املؤسسة أكدت أن االحتالل االسرائي

سيفشل يف نهاية املطاف يف تغيير أو تغييب احلضارة والتاريخ االسالمي  والعربي العريق عن 
املدينة املقدسة ، وستظل مدينة القدس شاخمة بمعاملها احلضارية العريقة ، وعلى رأسها ويف 

 دعت يف نفس الوقت اىل  مقدمتها املسجد األقصى ، وكذلك كنيسة القيامة، لكن مؤسسة االقصى
ضرورة العمل على التصدي ملشاريع التهويد والتزوير احلضاري والتاريخي واألثري الذي يمارسه 

  .االحتالل االسرائيلي وأذرعه التنفيذية



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

ipsbeirut@palestine‐studies.org    
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو لوثائقا هذه حتميل يمكن
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