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اإلنهيارات املتكررة يف سلوان تقول فيه أن مؤسسة األقصى للوقف والتراث بيان صادر عن 

  ∗تؤكد إتساع وخطورة احلفريات اإلسرائيلية أسفل بلدة سلوان جنوبي املسجد األقصى
١٨/١/٢٠١٠  

  

 :غضب شعبي إنهيار جديد يف الشارع الرئيسي يف سلوان ، وسط 

 

أن اإلحتالل اإلسرائيلي يحاول يف هذه اللحظات ، يف وقت ما بعد   مؤسسة األقصى للوقف والتراث   علمت 
صالة الظهر إغالق الشارع الرئيسي يف بلدة سلوان ، وذلك بهدف طمّ احلفرة التي سببها إنهيار وقع فجر اليوم 

ألقصى املبارك ، ويهدف اإلحتالل من ذلك يف الشارع الرئيسي يف بلدة سلوان الواصل بين البلدة واملسجد ا
من بلدة  –إخفاء جريمته وإعتداءاته وما يقوم به من حفريات خطيرة أسفل بلدة سلوان ، وأفادنا جواد صيام 

سلوان ، أن أهايل سلوان يتجمعون يف هذه اللحظات بجانب موقع اإلنهيار ، وسط أجواء من التوتر والغضب 
 .ل وتكرار اإلنهيارات الشعبي على ممارسات اإلحتال

م من ١٨/١/٢٠١٠يف بيان صحفي عممته صباح اليوم اإلثنين  -”مؤسسة األقصى للوقف والتراث   وحذّرت 
اإلنهيارت املتكررة التي حتدث يف بلدة سلوان ، جنوبي املسجد األقصى املبارك ، حيث أكد شهود عيان من 

يف إتصال هاتفي صباح اليوم حدوث إنهيار  –ادي حلوة من جلنة الدفاع عن حي و –بينهم السيد جواد صيام 
جديد وسط شارع سلوان املوصل اىل املسجد األقصى املبارك وقع يف ساعات ما بعد صالة الفجر ، على 

أن اإلنهيار   مؤسسة األقصى للوقف والتراث   متر عن املسجد األقصى املبارك ، وعلمت  ٣٠٠مسافة تبعد نحو 
مؤسسة   بطول أربعة أمتار وعرض ثالثة أمتار وعمق نحو متر ، وأكد جواد صيام لـ أدى اىل حدوث حفرة 

أن اإلنهيار حصل بالضبط فوق نفق حتفره املؤسسة اإلسرائيلية اإلحتاللية ، كما أنّ اإلنهيار كشف   األقصى 
 .عن إنشاءات األنفاق التي حتفرها املؤسسة اإلسرائيلية اإلحتاللية 

من خطورة ما يجري يف بلدة سلوان من حفريات إسرائيلية   مؤسسة األقصى للوقف والتراث   من جهتها حّذرت 
أكثر من   مؤسسة األقصى   إنّ تكرار وقوع اإلنهيارات يف بلدة سلوان يؤكد ما كشفت عنه   :، وقالت يف بيان لها 

أسفل بلدة سلوان ، تمتد من مرة من وجود شبكة من األنفاق التي حتفرها املؤسسة اإلسرائيلية اإلحتاللية 
سلوان وتصل اىل أسفل وحميط املسجد األقصى املبارك ، وأن السبب يف وقوع هذه اإلنهيارات هو احلفريات 
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إن تكرار   :قولها   مؤسسة األقصى   ، وتابعت   املتواصلة التي يحفرها اإلحتالل اإلسرائيلي وأذرعه اخملتلفة 
احلفريات اإلحتاللية اإلسرائيلية ، ويف نفس الوقت يؤكد خطورتها على  حدوث اإلنهيارات يؤكد إتساع رقعة

أن لديها معلومات تؤكد أن   :  مؤسسة األقصى   ، وأضافت   بلدة سلوان وعلى املسجد األقصى املبارك ، 
س اإلحتالل اإلسرائيلي يسارع يف حفر األنفاق بهدف ربطها بعضها ببعض ، لتصل اىل البلدة القديمة بالقد

وإىل أسفل املسجد األقصى وحميطه القريب ، كما أن اإلحتالل اإلسرائيلي يصعّد من اإلستيطان والتهويد يف 
سلوان ويف حميط املسجد األقصى ، بمعنى أنه يسعى اىل تهويد باطن األرض وما فوق األرض ، ناهيك عن 

ة من جهة وبالكنس اليهودية من جهة حماوالت اإلحتالل تطويق املسجد األقصى باحلدائق التوراتية التلمودي
أخرى ، وكل ذلك يف مسعى خطير لتهويد حميط األقصى ، وحماولة لبناء هيكل أسطوري مزعوم على حساب 

 .  املسجد األقصى املبارك 

أن السبب الوحيد لإلنهيارات احلاصلة يف سلوان   :  مؤسسة األقصى   من جهته أشار جواد صيام يف حديث مع 
جميعا هو احلفريات التي ينفذها اإلحتالل اإلسرائيلي ، وأن هذه اإلنهيارات تشكل خطرا على بلدة  وبأحيائها

  .  سلوان ، وأهلها وبيوتها ، وطالبها 

  



 



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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  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو الوثيقة هذه حتميل يمكن
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