
 

بيان ملؤسسة األقصى للوقف والتراث تؤكد فيه أن جلنة البناء والتخطيط 

قرب " الهيكل التوراتي ـمركز قيدم "ت مشروع بناء اإلسرائيلية يف القدس أقرّ

P0Fقصىاملسجد األ يأسوار القدس جنوب

∗
 

 ]مقتطفات[. ٤/٤/٢٠١٤القدس، 

 

سرائيلي إن االحتالل اإل ٢٠١٤/  ٤/  ٤يف بيان لها اجلمعة  "مؤسسة األقصى للوقف والتراث" قالت

بلجنة البناء والتخطيط يف القدس أقرّ يف جلسة مطولة استمرت ملدة ثماين ساعات يوم أمس اخلميس،  متمثالً 

متر عن  ١٠٠عن أسوار القدس التاريخية، و متراً ٢٠على بعد  "الهيكل التوراتي ـمركز قيدم "على مشروع بناء 

وذكرت املؤسسة أن هذه املصادقة تفتح الطريق للبدء  .جنوب األقصى، مع إحداث تغييرات طفيفة يف ا�طط

قصى، كما ويمثل املشروع قصى، وسيضيّق اخلناق على املسجد األضخم واألقرب على املسجد األببناء هو األ

 .قصى والبلدة القديمة بالقدستالل تسريع خطواته لتهويد حميط األسياسة االح

[.......] 

دونمات، الفتة  ٦قالت املؤسسة بأنه سيقام على أرض فلسطينية مقدسية مساحتها  عوحول املشرو

، ولكن بعد ذلك وضع االحتالل يده ١٩٦٧خرى قبل عام ستخدم للزراعة وخدمات أُإىل أن هذه األرض كانت تُ 

 ".جممع قيدم"إلقامة مشروع  "لعادإ"، وقبل سنوات تم نقل صالحية التصرف فيها إىل جمعية عليها

[.......] 

                                                           

 :يف الرابط اإللكتروين التايل ،موقع مؤسسة األقصى للوقف والتراث :املصدر ∗
http://tinyurl.com/mgbnmbj 



العربية،  ،ولفتت املؤسسة إىل أنه تم العثور على مئات املوجودات األثرية من الفترات اليبوسية

، كما "سلطة اآلثار اإلسرائيلية"والعباسية، وقد جرى تدمير الكثير منها، أو نقلها �ازن  ،العثمانية، األموية

 .جرى اكتشاف مقبرة تعود للفترة العباسية وتم تدميرها

أن املركز التهويدي سيضم صاالت عرض، قاعات مؤتمرات وتعليم،  "مؤسسة األقصى"وأضافت 

مطاعم، مكاتب إدارية، ومقاهي، وسيتحول إىل املدخل األساسي لكل املشاريع التهويدية، واألنفاق التي 

 .حفرها االحتالل، حيث سيرتبط بشبكة األنفاق أسفل سلوان، ويف أسفل وحميط املسجد األقصىي

من أجل السيطرة  عتبر األهم استراتيجياًيُ  ،وفق رئيس البلدية نير بركات ،أن هذا املشروعبوأفادت 

نة أن خرى، مبيّ ع األُ والتحكم يف املشروع االستيطاين والتهويدي حمليط األقصى، والبوابة األكبر لكل املشاري

 .مليون زائر سنوياً  ٢٠خرى بلدية االحتالل تخطط ألن يكون عدد زوار هذا املوقع واملراكز األُ 

هت املؤسسة إىل خماطر هذا ا�طط التهويدي، كونه سيقام على أرض مقدسية تمت مصادرتها، ونبّ

ن أن احلفريات أدت حلدوث تشققات ، يف حيعاماً ١٢كما جرى تدمير مئات املوجودات األثرية على مدار 

 .وانهيارات يف املنازل ا�اورة والشوارع

وأكدت أن ا�طط يهدف للسيطرة على حميط املنطقة، وتأسيس بؤرة يمكن توسيعها إىل داخل حي 

لهجوم واقتحام جماعي واسع واستهداف  وادي حلوة، وهذا يعني ترحيل آالف املقدسيين، كما سيشكل أساساً

.أن سقف البناء سيشكل نقطة مراقبة ورصد للبلدة القديمة واألقصى ةباشر للمسجد األقصى، موضحم



 


