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من اجلهة الغربية ملس��جد عني س��لوان وس��ط بلدة س��لوان نصبت رافعة كبيرة على جانب الشارع 

الرئيسي ، وفي كل يوم يتم رفع ونقل عشرات األكياس الكبيرة اململوءة بالتراب واحلجارة املستخرجة 

من شبكة األنفاق التي حتفرها املؤسسة اإلسرائيلية اإلحتاللية  وأذرعها التنفيذية حتت بلدة سلوان 

جنوبي املسجد األقصى املبارك ، عبر شاحنة كبيرة الى جهة مجهولة .

كان هذا املظهر وغيره مما رصدته » مؤسسة األقصى للوقف والتراث »  خالل أسابيع إشارة إلى حجم 

ما تنفذه املؤسس��ة اإلس��رائيلية اإلحتاللية ، وفي ال�عاشر من ش��هر أيلول من العام اجلاري 2009م ، 

كش��فت »مؤسس��ة األقصى للوقف والتراث« عن قيام املؤسسة اإلس��رائيلية اإلحتاللية بحفر نفق 

جديد غربي مس��جد عني س��لوان بطول نحو 120 مترا ، وبعرض نحو املترين وبإرتفاع نحو ثالثة أمتار ، 

يتجه صوب املسجد األقصى ، وأكدت » مؤسسة األقصى للوقف والتراث » أن املؤسسة اإلسرائيلية 

اإلحتاللية وبواس��طة ما يس��مى ب� » س��لطة اآلث��ار اإلس��رائيلية » وبتمويل من منظم��ة » إلعاد » 

اإلس��تيطانية ، تس��ابق الزمن بحفر هذا النفق لربطه بشبكة األنفاق التي حفرتها حتت بلدة سلوان 

مع ش��بكة األنفاق التي حفرتها أس��فل وفي محيط املسجد األقصى املبارك ، هذه احلفريات أخفتها 

املؤسس��ة اإلسرائيلية اإلحتاللية وأذرعها أش��هرا طويلة ، لكن« مؤسسة األقصى للوقف والتراث » 

كشفت عن جزء منها ، ووزعت تقريرا صحفيا مصورا ، نشر على شاشة عشرات القنوات والفضائيات 

التلفزيوني��ة ، وأذيع اخلبر عب��ر أثير احملطات اإلذاعية ، وبث عاملياً عل��ى صفحات مئات الصحف ، وظل 

يتردد صداه على مدار ثالثة أيام بلياليها ، مما جعل املؤسس��ة اإلس��رائيلية اإلحتاللية ظهر يوم األحد 

2009/9/13  تعترف بحفر هذا النفق ، بإدعاءات تلمودية كاذبة.

الصـور من الكشـف فـي تاريـخ 2009/9/10م:

متهيـــد:
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في هذا التقرير اليوم تكش��ف » مؤسس��ة األقصى للوقف والتراث » حجم وحقيقة جزء من شبكة 

األنفاق التي حتفرها  املؤسس��ة اإلس��رائيلية اإلحتاللية حتت بلدة سلوان وأحيائها ، والتي تتجه كلها 

ص��وب املس��جد األقصى ، وال تبعد عن جنوب املس��جد األقصى س��وى أمتار عدي��دة ، ولقد مكثت » 

مؤسسة األقصى للوقف والتراث » ساعات حتت األرض تصور وتوثق  حجم اجلرمية اإلسرائيلية أسفل 

بلدة سلوان ، وهي تكشفها اليوم بكل تفاصيلها اخملفية ، واملعلومة حتى اآلن ل� » مؤسسة األقصى 

للوقف والتراث » . 
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أبواب حديدية مشبكة ، وأقفال حديدية ، وأبواب خشبية كبيرة وطويلة  هي أول ما يقع نظرك عليه 

وأنت تدخل الى بداية النفق اجلديد األول الذي حتفره املؤسس��ة اإلس��رائيلية اإلحتاللية غرب مسجد 

ع��ني س��لوان على بعد نح��و 600 متر   جنوب املس��جد األقصى ، أكياس خيش كبي��رة ملئت بالتراب 

واحلجارة املس��تخرجة ، أنابيب حديدية أعدت لتركيب ش��بكة هوائية وضعت جاهزة أيضا في املوقع 

، عب��ر فتحة طولها نحو ثالثة أمتار ندخل الى النفق ، دالء وأدوات حفرية وكس��اء للرأس وضعت على 

جانبي النفق ، الذي أس��ند م��ن جوانبه كلها بأعمدة حديدية قوية ، أنابي��ب حديدية نصبت بالطول 

أيضا ،  أضواء وشبكة كهرباء نصبت من عٍل وأحياناً على األطراف ، نبدأ باملشي رويدا رويدا ، عبر النفق 

الذي يتجه شماال صوب حي وادي حلوة ، الواقع جنوبي املسجد األقصى .
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ويالحظ أن احلفر جديد ورطب وليس قدمياً ، حجارة وضعت أو وجدت على ش��كل درج ، وأحيانا يس��ند 

النفق من جهتيه بأكياس مملوءة بالتراب ، ونلحظ أيضا أن النفق مت تنظيفه من احلجارة التي كانت قد 

إنهارت قبل أيام وس��ط النفق ، نتقدم عدداً من األمتار ، لنجد س��اترا من خشب وباباً حديدياً مشبكاً 

قد نصب ، وهنا يضيق النفق ويصل عرضه نحو متر واحد ،  نتقدم الى األمام ، وهنا يس��ند النفق عن 

ميينه باخلشب املتراص واحلديد ، ومن شمالة باألعمدة احلديدة دون األلواح اخلشبية ، نتقدم الى األمام 

، ليق��ع نظرن��ا على ماكنة حفر حديثة تعمل بالضغط الهوائ��ي ، وأمامها مروحة هوائية ، وإلى هذه 

النقطة بالذات من النفق ، كانت » مؤسس��ة األقصى للوقف والتراث » قد وصلت في كش��فها  قبل 

أيام ، وذكرت أن املؤسس��ة اإلس��رائيلية تس��عى الى ربط هذا النفق بشبكة األنفاق التي حتفرها حتت 

بلدة سلوان .
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وهذا ما حصل خالل األيام األخيرة ، فقد قامت املؤسسة اإلسرائيلية اإلحتاللية بإكمال حفرها للنفق 

األول ، ولكن بدل أن تس��تمر به نحو األمام ، قامت بتغيير مس��ار احلفر الى اليس��ار قليال ، وأجتهت الى 

األعل��ى بنحو خمس��ة  أمتار ، وهنا نصبت س��لما حديدي��ا ، وأما الفراغ احلاصل فق��د قوته باألعمدة 

احلديدية ،   واأللواح اخلش��بية عن جانبيه ، وفي هذه النقطة ربطت املؤسسة اإلسرائيلية اإلحتاللية 

ب��ني النفقني ، ونعتقد هنا أننا وصلنا الى مس��افة نحو 200 متر من بداي��ة النفق ، وإقتربنا الى حدود 

حي وادي حلوة . 
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إلى ورشة جرمية كبرى حولت املؤسسة اإلسرائيلية اإلحتاللية أسفل بلدة سلوان ، عبوات للمطافئ 

، أضواء كبيرة ، سالس��ل حديدية ، أنابيب حديدية ملقاة على األرض ، كلها إشارات على أن املؤسسة 

اإلسرائيلية تسابق الزمن في حفر هذه الشبكة من األنفاق أسفل بلدة سلوان . 
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نتقدم الى األمام وهنا يتغير طبيعة النفق ، من نفق مدرج مدعم باألعمدة احلديدية واأللواح اخلشبية 

من أطرافة ، الى نفق ذي أرضية ترابية ، وأطراف حجرية عند طرفيه األمين واأليسر ، وترابي من األسفل ، 

ومدعم باألعمدة احلديدية من أعلى ، ونواصل التقدم الى األمام وسط تعرجات في النفق ، وهنا تكون 

أطراف النفق حجرية ، مدعمة من عٍل باحلديد في كثير من األمكنة أو بحجارة كبيرة .
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نتقدم رويدا رويدا الى األمام ، وهنا نكشف نفقا  صخرياً جانبياً مظلما ، بدء بحفره حديثا ، عبر فتحة 

ضيق��ة ، وه��و عن ميني النفق الطوي��ل ، وهو نفق ال يتعدى عرضة نصف املت��ر ، وإرتفاعه املتر الواحد ، 

وندخ��ل الى هذا النفق ومنش��ي فيه  نحو 25 متر ، ويلحظ ان العم��ل به ما زال متواصالً  ، وفيه بعض 

الفتحات العلوية حفرت هي األخرى.



شبكة أنفاق  سلوان في قبضة احملتّل14

نرج��ع م��رة أخرى الى النفق الطويل املتعرج ، نتقدم أمتاراً عديدة  لنكش��ف عن حفر نفق جانبي آخر  

بدأ العمل فيه للتو على اجلانب األمين من النفق ، وبجانبه من علو حفرة مستديرة ، نتقدم الى األمام 

وقد قطعنا نحو 200 متر أخرى ،  أي ما مسافته حتى اآلن نحو 400 مترا ، ودخلنا  بالطبع الى منطقة 

حي وادي حلوة  ، فتحة أخرى على اجلانب األيسر من النفق ، نتقدم الى األمام ، والنفق يتعمق ويتعمق 

صوب األمام بإجتاه املس��جد األقصى املبارك ، فتحة أخرى عن يس��ار النفق ، ولعله تش��عب آخر لنفق 

آخر ، نس��تمر بالس��ير في النفق الطويل ، وهنا نلحظ فتحة كبيرة في أعلى النفق ، ونواصل التقدم 

الى األمام ، ونلحظ أن النفق قد ارتفعت أرضيته قليال ، وقد نصب في س��قفة تقويات حديدية ، وهنا 

نسمع بشكل واضح صوت ممر السيارات من فوق ، هزات وإرجتاجات واضحة . 
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نس��تمر بالتق��دم وهنا يقع نظرنا على فتحة أخرى ، هذه املرة ع��ن ميني النفق ، نتقدم في النفق ، وقد 

وقع إنهيار لعدد من احلجارة جتمعت وسط النفق ،  نتقدم الى األمام ، وأمام ناظرينا ميتد النفق ،  وقد 

دّعم عند بعض أطرافة باألكياس الترابية ، نتقدم مرة أخرى الى األمام ، وقد مشينا 130 مترا  إضافياً .
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وهنا جند ضوءا يصل من اخلارج ، نتقدم أمتاراً عديدة ، لنجد بابا حديدياً مغلقا ،  معداً  للخروج ، يطل 

عل��ى موق��ع حفريات كبير ، قد ظلل بخيمة كبيرة ، وهو موقع احلفريات وس��ط حي وادي حلوة بجوار 

بيوت آل صيام ، وبجانب الباب هناك حاجزاً من أكياس اخليش اململوءة بالتراب ، وحسب معلوماتنا فإن 

احلفر هنا كان من املفترض أنه متوقف منذ فترة ، نتقدم الى األمام وندخل عبر فتحة ما بني الس��اتر 

الترابي وسقف النفق لنكشف أنه يحفر ما وراء الساتر الترابي  نفق آخر ، على مسافة ال تبعد سوى 

نح��و مائة متر عن باب املغاربة جنوبي املس��جد األقصى املبارك ، وهنا منك��ث وقتا ما في هذا النفق ، 

ونحن نسمع أصواتاً ، أحياناً باللغة العربية وأحياناً أخرى باللغة العبرية .
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تخطى احلاجز الترابي لنكش��ف ان العمل واحلفر هنا  متس��ارع جداً ،  نتقدم لنمش��ي نحو 30 مترا 

في هذا النفق ، الذي يس��تمر العمل به لنصل الى نقطة مس��دودة ، لك��ن واضح أن حفر هذا النفق 

متواصل وهناك س��عي لربطه بالنفق الطويل وشبكة األنفاق املتفرعة ، هذا النفق األخير يتم حفره 

حتت بيوت وادي حلوة ، ليس بعيدا عن باب املغاربة وس��احة البراق ، أي ما معناه أن احلفريات مس��تمرة 

ومتواصلة من وس��ط سلوان الى احلدود اجلنوبية للمسجد األقصى بطول نحو  560 مترا ، وقد إقترب 

موعد تنفيذ مخطط املؤسسة اإلسرائيلية بربط األنفاق احملفورة أسفل بلدة سلوان ، بشبكة األنفاق 

احملفورة أس��فل وفي محيط املس��جد األقصى ، وهنا ينتهي مسارنا في شبكة األنفاق أسفل سلوان 

والتي س��رنا بها من وس��ط سلوان بإجتاه الشمال صوب املس��جد األقصى ، ثم سرنا بها على طولها 

م��ن فوق ال��ى حتت وخرجنا من حيث دخلن��ا . وبهذا وقفنا ووثقنا لكم هذه الصور واملش��اهد املذهلة 

لش��بكة األنفاق هذه التي حتفرها املؤسسة اإلس��رائيلية اإلحتاللية بسرعة جنونية ، لنعرضها على 

احلاضر اإلس��المي والعربي والفلسطيني ،  مؤكدين أن اآلثار التاريخية واحلضارية في بلدة سلوان هي 

آثار وموجودات تشهد لتاريخ عربي وإسالمي عريق ، ال ينتسب بحال من األحوال الى غرباء أو الى  تاريخ 

مزعوم لهيكل أس��طوري كذاّب ، وبعد كل ذلك نقول لألمة جمعاء  أما آن للنائم فينا أن يس��تيقظ ، 

وللغافل أن يتنبه ، فمسرى احلبيب – صلى اهلل عليه وسلم -  في خطر ، في خطر ، في خطر . 


