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2018 مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الرابع واألربعون (2) - آذار 

ملخص:
وتبلور حولها،  القد�س  من  وال�صهيوين  اليهودي  الفكر  انطلق 
وتطهري  وتوبة،  وعودة،  واجنذاب،  ع�صق  حالة  اأور�صليم  من  جاعاًل 
النهائي  اخلال�س  وحتقيق  والآثام،  الآلم  من  اليهودية  للنف�س 
لليهود والب�رشية جمعاء على يد ال�صهاينة؛ بذريعة اأنهم يد اهلل التي 
احلاخامات  من  عدداً  الفكر  هذا  وا�صتقطب  ال�صماوية.   الأوامر  تنّفذ 
اأفرزت يف �صبعينات  اإىل ت�صكيل مدار�س دينية قومية  الذين بادروا 
تاج  وتعني  كوهنيم(  جمعيتي)عطريت  املا�صي  القرن  وثمانينات 

الكهنة، و)عري دافيد( اأو )العاد(، وتعني العودة اإىل مدينة داود. 
و�صلومو  هاكوهني،  مبتتياهو  كوهنيم(  )عطريت  ارتبطت 
اأفيرن، وارتبطت )عري دافيد( بدافيد بئريي. وحتولت اجلمعيتان من 
اأ�رش�س  اإىل  ظاهريًا  والثقافة  والتعليم،  بالرتبية،  تعني  جمعيات 
خالل  من  ال�رشقية  القد�س  لتهويد  النا�صطة  ال�صتيطانية  اجلمعيات 
وحفريات،  ا�صتيطانية،  بوؤر  واإقامة  والعقارات،  الأرا�صي،  �صلب 
الداخلي احلكومي  الدعم  م�صتفيدتني من  و�صياحية  تربوية  واأن�صطة 
،واأ�صدقاء)عري  كوهنيم(  اأ�صدقاء)عطريت  عرب  واخلارجي  وغريه، 
كوهنيم(  )عطريت  وركزت  الأمريكية.  املتحدة  الوليات  يف  دافيد( 
لعودة  حت�صرياً  وتهويدها  وحميطها  القدمية  البلدة  ا�صتيطان  على 
،و�صعت  �صلوان  ا�صتهدفت  فقد   ، دافيد(  )عري  اأما  املخل�س.  امل�صيح 

لإحياء مدينة داود املزعومة.
دافيد  وعري  كوهنيم  عطريت  جمعيتا  املفتاحية:  الكلمات 

ال�صهيونيتني، تهويد مدينة القد�س.

Ateret Cohanim  and Ir David Zionist organization 
and their role in the Judaization of Jerusalem

Abstract:

the Jewish and Zionist thought initiated from 
Jerusalem and made the city its focus, making Jerusalem 
a state of love and attraction, return, repentance,  and 
purification of the Jewish soul from the sufferings and 
sins, and reaching the final salvation of the Jews and 
all mankind at the hands of the Zionists, who claim to 
have divine orders. This thought attracted a number 
of rabbis who initiated the formation of national 
religious schools. Consequently, in the 1970s and 
1980s, the Ateret Cohanim organization ( the crown 
of the priests), and the Ir David organization (the 
return to the city of David) were established. Ateret 
Cohanim is associated with Matityahu HaCohen & 
Rabbi Shlomo Aviner , while Ir David is associated 
with David Be’eri. These organizations transformed 
from educational and cultural institutions to the 
most active settlement organizations that focus on 
Judaizing East Jerusalem. They also get support  from 
internal and external sources. Ateret Cohanim focuses 

on settlements and Judaization in the Old City, while 
Ir David do so in Silwan neighborhood, and it  seeks 
to revive the alleged city of David. 

Keywords: Ateret Cohanim  and Ir David Zionist 
organization, the Judaization of Jerusalem

مقدمة:
وعري  كوهنيم  )عطريت  جمعيتي  مو�صوع  الدرا�صة  عاجلت 
دافيد( ال�صهيونيتني ودورهما يف تهويد مدينة القد�س. وهي حماولة 
متوا�صعة لك�صف دوُرهما يف خمّطط تهويد القد�س، وا�صتن�صاخ منوذٍج 
يهودٍي لها، منبثق من فكر م�صيحاين م�صي�س، يقوم على فكرة العودة 

واخلال�س.
اليهودي  الفكر  القد�س يف  اإىل تعرف مركزية  الدرا�سة  هدفت 
وبيان  القد�س،  يف  الدينية  املدار�س  بظهور  وعالقته  وال�صهيوين، 
وعري  كوهنيم  )عطريت  جمعيتي  بت�صكيل  اأحاطت  التي  الظروف 
وال�صيا�صية،  الدينية  واأيديولوجيتهما  عليهما،  والقائمني  دافيد(، 
واأن�صطتهما  واخلارجية،  الداخلية  متويلهما  وم�صادر  واأهدافهما، 

ال�صتيطانية، وردود الفعل عليها.
ما  الآتية:  الأ�صئلة  طرح  لزامًا  كان  الأهداف،  هذه  ولتحقيق 
اأهمية القد�س يف الفكر اليهودي وال�سهيوين؟ كيف مهدت الي�سوفوت 
القائمون  هم  من  دافيد(؟  وعري  كوهنيم  )عطريت  جمعيتي  لظهور 
عليهما؟ ما خلفياتهما الفكرية؟ ما اأهدافهما؟ ما م�سادر متويلهما؟ 

ما اأن�سطتهما؟
مبتغريات  العالقة  ذات  ال�صابقة  للدرا�صات  م�صح  عمل  وبعد 
الدرا�صة،  مبو�صوع  عالقة  لها  �صابقة  درا�صات  اأية  جند  مل  الدرا�صة، 
اجلمعيات  يف  وباإيجاز  بعمومية  بحثت  ال�صابقة  الكتابات  وكل 

ال�صتيطانية عامة، مما و�صع عراقيل اأمام الباحث.
ملناق�صة  التمهيد  جاء  اأق�صام.  واأربعة  متهيداً  الدرا�صة  �صمت 
الأول  الق�صم  وال�صهيوين. وعالج  اليهودي  الفكر  القد�س يف  مركزية 
دافيد)والقائمني  وعري  كوهنيم  عطريت  جمعيتي  ت�صكيل(  ظروف 
�س الق�صم الثاين لبحث اخللفيات الفكرية للجمعيتني،  عليهما. وُخ�صّ
يف حني عالج الق�صم الثالث م�صادر دعم ومتويل اجلمعيتني. وركز 

الق�صم الرابع على ا�صتك�صاف ن�صاطاتهما وردود الفعل عليها.
ا�صتخدمت الدرا�صة جميع مناهج البحث املتاحة من و�صفية، 

وحتليلية، ومقارنة يف �صبيل حتقيق غر�صها العلمي.

متهيد
ال�صهيوين  الفكر  القد�س يف  مركزية  اجلدل حول  اأن  اأعتقد  ل 
ذلك.  تعك�س  الأر�س  على  فاملجريات  كثرياً،  الدرا�صة   هذه  يخدم 
واجلمعيات  الدولة  تبّنته  الذي  ال�صهيوين  امل�رشوع  جوهر  فالقد�س 
ال�صتيطانية لذرائع دينية وتاريخية، ارتبطت مبا قيل عن فرتة حكم 
اأور�صليم  كون  من  التحّقق  دون  الأ�صطورية  للمدينة  و�صليمان  داود 
�صهيون،  مواقع  بني  العالقة  يف  التدقيق  اأو  نف�صها،  القد�س  هي 
اأو  التوراة)1(،  يف  الواردة  اأور�صليم  مدينة  وبني  وَقَد�س،  وَقَد�س، 
قبل  القبايل)2(  الأدب  يف  وردت  كما  حلمًا  اأو  اأُمنية  اأور�صليم  كون 
اليهودي)4(،  لل�صعب  اهلل  هبة  اأور�صليم  ال�صهيونية)3(.واأ�صبحت 
�صعائره)6(،ورمز  لتاأدية  الأن�صب  واملكان  التاريخية)5(،  وعا�صمته 
وال�صتيطان،  العودة،  عرب  واآلمه)7(  اآثامه  من  وحترره  خال�صه 
وتطهريها من الأغيار)8(، وح�صم هويتها الثقافية والدينية)9( ببناء 
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الهيكل الثالث)10( ل�صتقبال امل�صيح املخل�س)11(.
واإذا انتقلنا من الطرح الفكري اإىل الطرح العملي، جند اإجماع 
الأحزاب واجلمعيات ال�صهيونية على ا�صتيطان القد�س وتهويدها)12( 
خالل  من  الدميوغرايف  املحور  هي:  مت�صابكة،  حماور  اأربعة  عرب 
تبني وتنفيذ خطط قومية ا�صتيطانية وتطويرية كربى يتم بوا�صطتها 
ا�صتجالب امل�صتوطنني اليهود وتوطينهم يف القد�س ال�رشقية، وقلب 
الرتكيب الدميوغرايف للحّيز الذي مت احتالله، واملحور الرمزي الذي 
احليز  اعتبار  خالل  من  الأ�صلي  لل�صاكن  الرمزي  املحو  على  يعمل 
واملحور  جرداء،  املحتلة  الأرا�صي  واعتبار  خاليا  حيزاً  املحتل 
القانوين من خالل �رشعنة وجود املقد�صيني على اأ�ص�س من الوقتية 
والعر�صية مقابل فئة املواطنني الدائمني، واملحور الأمني- اجل�صدي 
للخطر،  م�صدراً  القد�س  يف  الفل�صطيني  اجل�صد  اعتبار  خالل  من 
والفو�صى الدميوغرافية، والأمنية، مما ي�صتوجب مواجهته بالإبعاد 
والإزالة عن احليز من اأجل احلفاظ على ال�صالمة العامة للجماعة)13(.

عام  بعد  القد�س  يف  ال�صهيوين  ال�صتيطان  اأن  من  وبالرغم 
اإىل  ا�صتناداً  الإ�رشائيلية  احلكومات  م�صوؤولية  من  كان  1967م 
اإ�رشائيل  اأر�س  من  جزءاً  واعتبارها  القد�س،  �صم  وقوانني  قرارات 
يف  حكومية  غري  جلمعيات  دوراً  هنالك  اأن  اإل  الأبدية،  وعا�صمتها 
جمعيتا  اجلمعيات:  هذه  مقدمة  ويف  ال�صتيطانية)14(،  الأن�صطة 

)عطريت كوهنيم وعري دافيد(.

تشكيل مجعييت )عطريت كوهنيم وعري دافيد( والقائمني عليهما.

ال�صتيطانية  اجلمعيات  ت�صكيل  ظاهرة  فهم  ميكن  ل 
ظاهرتني  ا�صتعرا�س  خالل  من  اإل  اختالفها  على  ال�صهيونية 
املد  ت�صاعد  الأوىل:  الإ�رشائيلي.  ال�صارع  على  �صيطرتا  اأ�صا�صيتني 
الديني، والتطرف، ورف�س الآخر، والهروب من الواقع باجتاه اإحياء 
�صغوط  من  هروبًا  داخلها  والعتكاف  تاريخية  اأ�صطورية  �صورة 
احلياة املختلفة)15(،وما رافقها من حتول تدريجي لغالبية جمهور 
املتدينني نحو املواقف اليمينية من خالل تقارب متوا�صل وثنائي 
الجتاه بني اأو�صاط ال�صهيونية املتدينة واحلريدمي)16()17(.والثانية: 
ن�صوء وتو�صع جهاز تعليمي من منط خا�س مبوؤ�ص�صات الي�صيفوت)18( 
القومية)19( التي تعاملت مع القد�س بو�صفها جزءاً اأ�صياًل من اأر�س 

اإ�رشائيل يتوجب ا�صتيطانها)20(، ويحرم التفريط بها)21(.          
كوهنيم(،  )عطريت  تاأ�صي�س  تاريخ  حول  خالف  وجد  واإذا 
املوؤكد  1982م/1984م،فمن  اأم  /1979م)22(،   1978 هو  هل 
القد�س  يف  نظمها  التي  الدرا�صية  احللقات  اأعقاب  يف  ظهرت  اأنها 
متتياهو  ويدعى  اجلولن،   م�صتوطني  من  اليهود  املتع�صبني  اأحد 
هيكل  عن  البحث  �صعار  حتت   )Mattityahu Ha-cohin(هاكوهني
احلاخام  يد  على  دينية  مدر�صة  تاأ�صي�س  اأعقاب  ويف  �صليمان)23(، 
الإعالن  وجاء  ذاته.  للغر�س   )Shlomo Aviner( )24(اأفيرن �صلومو 
تتخذ  ربحية  غري  جمعية  بو�صفها  هاكوهني  قبل  من  اجلمعية  عن 
الرتبية،  على  وترّكز  لها)25(،  مقراَ  الدينية  بوقا  ت�صفا  مدر�صة  من 

والثقافة، والتعليم الديني)26(، وبعث اأور�صليم التاريخية)27(. 
الذي  دان  ماتي  التنفيذي  مديرها  حاليًا  اجلمعية  ويقود 
اخلالدية)28(،  عقبة  يف  اجلمعية  عليه  ا�صتولت  منزل  يف  يقيم 
وكندا)29(،  اأمريكا  يف  املمولني  مع  احلقيقية  الو�صل  حلقة  ويعد 
ومديرها  اأمنائها  جمل�س  رئي�س   )Daniel Loria( لوريا  ودانيال 

املمثل  )Gabaa Eytan(،وهو  جيبع  ايتان  الفعلي)30(،واملحامي 
القانوين لها)31(.

هي  كوهنيم(  لظهور)عطريت  مهدت  التي  الظروف  اأن  وجند 
نف�صها التي مهدت لظهور )عري دافيد( عام 1979م، وت�صجيلها يف 
ال�صابط  يد  ربحية)32(على  غري  جمعية  بو�صفها  1986م  العام 
�صلوان  بلدة  اأن   املقتنع   )David Be›eri()33(بئريي دافيد  والطالب 
التاريخية)35(. داود  مدينة  اأنقا�س  على  اأقيمت  قد  العربية)34( 
اآثارها  و�صاهد  �صياحيًا)36(  مر�صداً  ب�صفته  �صلوان  زار  وعندما 
لبعث مدينة  ،وتفرغ  اجلمعية  و�صكل  اجلي�س  ترك  بالقمامة،  مغطاة 
واأودي   ،)Michal()37(ميكال زوجته  من  مدعومًا  داود)املزعومة( 
Bentzal Avig-( بنتزال  واأفيجدور   ،)Ragones Ody( )38( سااجون�
dor ()39(، ويهونتان ت�صاحور )Tsahur  Yahuntha) )40(،و�صبيلمان 

Assouling Avra-(اآبراهام واآ�صولينج   ،)Spielman Doron )وورون 
 .)Dvir kahana()41( ودفري كاهانا ،)ham

اأما بخ�صو�س توزيع املهام واملنا�صب يف اجلمعية، فيظهر 
اأنها على  2013م  العام  وفقًا لن�رشة خا�صة باجلمعية �صدرت يف 

النحو الآتي)42(:
1 .)David Be’eri( الرئي�س: دافيد بئريي
2 .  )Asnat Assoulin(املدير املايل: اأ�صنات اأ�صولني
3 . ،Ronny Friedman اأع�صاء جمل�س الإدارة: روين فريدمان

ويو�صف اإفرت ) Yosef Efter(، واأديل مينز Adiel Minz، ومو�صي وايز  
.Moshe Weiss

4 .Shlomo Rahamim ع�صو جلنة التدقيق: �صلومو رحاميم
5 .Rivka Pinkas مفو�س التوقيع: ريفكا بنكا�س
ز . 6 Yehuda Mali،وبواآ  مايل  يهودا  نقابة:  جمل�س  اأع�صاء 

.Michael Werstei وميخائيل فري�صتيل، Boaz Be’eri بئريي
بينما  اجلمعية،  راأ�س  على  يقف  الآن  حتى  بئريي  يزال  وما 
 )Eli Feizal( فيزل  ايلي  الربوفي�صور  لها  العام  املجل�س  تراأ�س 
ور�صول  ال�صهيونية،  وحار�س  لل�صالم،  نوبل  جوائز  على  احلا�صل 
ال�صالم التابع لالأمم املتحدة. ومن اأع�صائها: مدير عام مكتب رئي�س 
بلدية  عام  ومدير   ،)Ilan Cohen(كوهن ايالن  ال�صابق  احلكومة 
ا�صحق  بن  دان  واملحامي   ،)Meire Itan(ايتان مئري ال�صابق  القد�س 
 ،)Yehoram Gaon( غاوؤون  يورام   واملغني   ،)Dan ben Yitzhak(
ورئي�س جهاز   ،) Bezik Yaakov( بيزك  يعقوب  املتقاعد  والقا�صي 
 Amous(يادلني عامو�س  ال�صابق  )اأمان(  الع�صكرية  ال�صتخبارات 
Yadlin(، والقا�صي املتقاعد ت�صفي طال )Tzvi Tal(، وقائد ال�رشطة 

 ،)Yitzhak Ahronovitch( اأهرونوفت�س  اإ�صحق  ال�صابق  الإ�رشائيلية 
 .)Shlomo Mor-Yosef()43( والربوفي�صور �صلومو مور – يو�صف

من  عدد  مع  دافيد(  وعري  كوهنيم  )عطريت  وتتعاون 
يف  الأمن)44(.ولهما  و�رشكات  املتقاعدين،  والع�صكريني  املحامني، 
داخل اإ�رشائيل عالقات تعاون مع  اأحزاب الليكود)45(، واملفدال)46(، 
وزارات:  ومع  هتوراه)48(،  ويهودوت  ي�رشائيل)47(،  واأغودات 
والتعليم،وال�صوؤون  والتخطيط)49(،والرتبية  والزراعة،  الإ�صكان، 
الغائب)52(،  اأمالك  و�صلطة  القومي)51(،  ال�صندوق  الدينية)50(،ومع 
بيت( ال�صني  الإ�رشائيلي)  العام  الأمن  وجهاز  القد�س،  وبلدية 
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ال�صهاينة  بني  اأتباع  الأمريكية  املتحدة  الوليات  يف  ولهما   .)53(

واجلماعات الإجنيلية )54( حيث ي�صطفون حتت ا�صم جمعية اأ�صدقاء 
وجمعية   ،)Friends of Ateret Cohanim)55(( كوهنيم  عطريت 
يف  م�صجلتان  وهما   ،)Friends of Ir David( دافيد(  عري  اأ�صدقاء 
نيويورك بو�صفهما جمعيات غري ربحية، تهتم الأوىل بدعم التعليم، 
م�رشوع  بدعم  الثانية  وتهتم  ال�صتيطان)56(.  دعم  يف  تن�صط  لكنها 

)عري دافيد( لإ�صكان اليهود يف �صلوان، ومتويل احلفريات فيها)57(.

اخللفيات الفكرية جلمعييت )عطريت كوهنيم وعري دافيد(.

فكرية  خلفيات  من  دافيد(  وعري  كوهنيم  )عطريت  انطلقت 
مت�صابه، واإن اختلفت يف تف�صيالت العمل)58(. ويرجع هذا الت�صابه 
اإىل كونهما من خمرجات الي�صيفاه الواحدة، ولكون القائمني عليهما 
اأمثال:  من  التطرف  وحاخامات  التوراتية،  بالدرا�صات  تاأثروا  قد 
 Tzvi Kook)60( كوك  وت�صفي   ،)Abraham kook()59(كوك اأبراهام 
 Hafets( حاييم  وحافت�س   ،)Shlomo  Aviner( اأفيرن  و�صلومو   ،)61

اأجوبة  ولديهم  للحركتني  روحانيون  اآباء  Chaim()62()63(،وكلهم 

من  قطاعًا  تواجه  التي  ال�صاخنة  للق�صايا  ومقنعة  �صهلة  روحانية 
ال�صباب اليهودي)64(.

ترى)عطريت كوهنيم وعري دافيد( اأّن للتاريخ م�صرية وحركة 
مركزها العن�رش اليهودي، واأن الأ�صا�س التوراتي هو الأ�صا�س القومي 
ال�صهيونية  هدف  ويف  الدينية،  خ�صو�صيتهم  يف  ،ويتج�صد  لليهود 
الدينية التي هي هبة من اهلل يلعب ال�صهاينة فيها دور يد اهلل التي 
اأر�س  اإىل  العودة  اخلال�س)65(عرب  لتعجيل  ال�صماوية  املهام  تنّفذ 

امليعاد وا�صتيطانها)66(. 
وت�صّدد اجلمعيتان على مركزية الأر�س يف الثالوث املقد�س: 
التوراة، وال�صعب، والأر�س، وقدا�صة كل قطعة منها. وتعتربان النجاح 
موؤ�رشاً تاريخيًا على �صحة الأيديولوجية ال�صهيونية الدينية، وعلى 
العلماين  امل�رشوع  على  لل�صيطرة  بال�صباب  املنوط  اخلا�س  الدور 
النهائية )اخلال�س( من  الغاية  بالدولة، وتوجيهه مبا يخدم  ممثاًل 
اإ�رشائيل،  اأذرع القوة ل�صعب  خالل الرتبية وال�صتيطان باعتبارهما 
وال�صتيطان والعمل ال�صيا�صي باعتبارهما عملني تربويني. وبالتايل 
ا�صرتاتيجية  حتديد  يف  العام  للراأي  اجلمعيتني  عند  مْتنح  اأهمية  ل 
ال�رشاع من اأجل اأر�س اإ�رشائيل؛ لأن احلقيقة املطلقة التي حتددها 
ال�رشيعة هي امل�صدر الوحيد الذي يجب اأن يوجه الن�صاط ،واملعيار 
الوحيد لتقييم الأعمال)67(. ولأّن الأر�س يف اأ�صا�صها اأر�س يهودية؛ 
عليهم  بل  بها،  املطالبة  للعرب  يحق  ول  عنها)68(،  التنازل  يحرم 
مغادرتها ودفع اأجرة اغت�صابها)69(.ويحرم التنازل- ب�صكل خا�س- 
وعا�صمته  اليهودي  لل�صعب  ملٌك  فهي  تق�صيمها،  اأو  اأور�صليم  عن 
الأبدية)70(، ويتوجب ح�صم هويتها الثقافية والدينية بالعودة اإليها 
الفل�صطينيني،  )امل�صتوطنني( مكان  الب�رشية اجلديدة  الكتلة  واإحالل 
مكانها)72(باعتباره  الثالث  الهيكل  مقد�صاتهم)71(،ون�صب  وحمو 
)عطريت  ناق�صت  وقد  الأ�صمى)73(.  ال�صهيونية  وهدف  الهرم  قمة 
وقامت   1983م)74(،  عام  عقدته  موؤمتر  يف  بنائه  اآلية  كوهنيم( 
للهيكل)76(و�صمعدان  الأْرز)75(،وت�صميم  خ�صب  بتح�صري  اأعقابه  يف 
الأعمال املت�رّشعة  الفر�صة املنا�صبة لن�صبه)لأنها ترف�س  بانتظار 

التي قد ت�صّبب الدمار بدل اخلال�س()77(.
وترّكز )عري دافيد( ب�صفتها هيئة حلفظ الرتاث على اإحياء مدينة 

الفل�صطينيني)80(،  اأيدي  من  الأ�صطورية)78()79(،وا�صرتجاعها  داود 
وموا�صلة اإحياء تراث امللك داود، وتعزيز �صلة اليهود بالقد�س عرب 

احلفريات، والربامج ال�صياحية، والتعليمية، وال�صكنية)81(.

مصادر دعم ومتويل مجعييت )عطريت كوهنيم وعري دافيد(.

ال�صوؤال  فان  دافيد(،  وعري  كوهنيم  )عطريت  عن  احلديث  عند 
يتعلق  تنفق،  التي  والأموال  الن�صاطات  حجم  �صوء  يف  يثار  الذي 
مب�صادر دعم ومتويل هاتني اجلمعيتني. والإجابة على هذا ال�صوؤال 
لي�س بالأمر الهنّي، لكون الدعم املقدم لهما يتم بطرق ملتوية و�رشية، 

وباأ�صكال خمتلفة: نقدي، وغري نقدي)82(.
وعري  كوهنيم  )لعطريت  والتمويل  الدعم  ياأتي  عام،  وب�سكل 

دافيد( من م�سدرين رئي�سيني:
امل�سدر الأول: الدعم والتمويل الداخلي. وياأخذ �صكل ت�صهيالت، 
تقّدم  ودعائية،  اأمنية  وخدمات  وعقارات  واأرا�س،  مالية،  وهبات 
من  لتمكينهما  اأخرى)83(  وجهات  الإ�رشائيلية  احلكومات  من  لهما 
اخرتاق الأحياء العربية وتهويدها)84(.وقد بداأ الدعم احلكومي يتدفق 
يف  ال�صتيطانية  اجلمعيات  عمل  بتنظيم  احلكومة  قيام  بعد  اإليهما 
و�صع  خاللها  من  1984م)85(،ومت  عام  �صكلتها  جلنة  عرب  القد�س 
خطة عمل للجمعيات تقوم على اأولوية: اإزالة املباين اخلطرة ولي�س 
جتديدها، وا�صتيطان العائالت مقّدم على اإقامة املوؤ�ص�صات، وجتّنب 
من  القريبة  املباين  وتهويد  احلرم،  من  القريبة  املناطق  يف  العمل 
�صوؤون  من�صق  مع  ال�صتيطانية  الن�صاطات  وتن�صيق  اليهودي،  احلي 
)عطريت  تلقت  ذلك،  اأعقاب  ويف  الداخلية.  وزارة  يف  القد�س 
كوهنيم( مبلغ 40000 دولر من وزارة الإ�صكان)86(، و250 األف 
الإ�رشائيلية، ومبلغًا غري حمدد من دافيد  التعليم  دولر من وزارة 
 ،)Asher Vener()88( اآ�رش فيرن ليفي )David Levy)87، وم�صت�صاره 
 Ariel Sharon()90()91( �صارون  اريئيل  ومن  الليكود)89(،  حزب  ومن 
 ،)Moshe Gutenberg( غوتنبريغ  مو�صيه  لبيت  �صلبها  مّول  الذي 
باب  قرب  واأر�س  املفتي،  كرم  اأر�س  ومنحها  له،  �صكنًا  واتخذه 
اليهودي  املليونري  من  كقر�س  دولر  مبليون  وخ�صها  ال�صاهرة، 
خطة  معها  وو�صع   ،Robert Maxwell )92( ماك�صويل  روبرت 

26 بوؤرة ا�صتيطانية جديدة)93(.  لإقامة 
رئي�س  عينها  التي   )Klugman(كلوجمان جلنة  لتقرير  ووفقًا 
عام   )Yitzhak Rabin()94( رابني  ا�صحق  الإ�رشائيلية  احلكومة 
اإنفاقها  مت  قد  الدولة  اأموال  من  �صيكل  مليون   32 فاإن  1993م، 
بيوت  و�صيانة  املخالة،  البيوت  واإ�صالح  اجلدد،  املهاجرين  على 
امل�صتوطنني)95(، واأن قرابة 12 مليون دولر قد اأنفقت على البيوت 

التي انتزعتها )عري دافيد( من العرب يف �صلوان وغريها)96(.
تقرير  �صدور  بعد  للجمعيتني  احلكومي  الدعم  وا�صتمر 
�صيكل،  مليون   50 دافيد(  )عري  اإىل  احلكومة  فقدمت  كلوجمان، 
وبلغت  لإكماله.  �صيكل  مليون  و350  املقد�س)97(،  احلو�س  لتطوير 
حتى  احلكومة  حتملتها  التي  وبوؤرهم  امل�صتوطنني  حماية  نفقات 
اإىل  املبلغ  هذا  وارتفع   ،)98( �صيكل  مليون  قرابة81  2011م  العام 

82.3 مليون �صيكل عام 2016م)99(.
الذي  الغائبني  اأمالك  قانون  الإ�رشائيلية  احلكومة  وتوّظف 
قانون  )بو�صفه  1950م،  العام  يف  الإ�رشائيلي  الكني�صت  اأقره 
الذين هّجروا  الفل�صطينيني  الالجئني  اأمالك  اليد على  ع  طوارئ و�صَ
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ال�صتيطانية  اجلمعيات  خلدمة  1948م(  حرب  بفعل  اأرا�صيهم  من 
اإىل  منها  جزء  اأو  الغائبني  الفل�صطينيني  اأمالك  نقل  ويتم   .)100(
دائرة اأرا�صي اإ�رشائيل اأو اإىل �صلطة التطوير التي يحق لها الت�رشف 
مع  يتالءم  ما  ،بح�صب  بيعه  اأو  اأوهدهم،  تبديله،  حيث  من  بامللك 
الوجود  ا�صتهدفت  ما  دائما  التي  الإ�رشائيلية  التخطيط  �صيا�صات 
العربي. ولحقًا، تقوم هذه ال�صلطة بنقل اأمالك الغائبني اإىل جمعيتي 
)عطريت كوهنيم وعري دافيد( عرب البيع، اأو التاأجري، اأو البدل، اأو عرب 
تقوم  ثم  ومن  وهمية،  ل�رشكات  وحتى  ا�صتثمارية،  ل�رشكات  بيعها 

هذه ال�رشكات بنقلها للجمعيتني)101(. 
اإطار  اإ�رشائيل يف  اأرا�صي  ومبوجب ما تقدم، فقد نقلت دائرة 
كوهنيم  )عطريت  جلمعيتي  واأرا�صي  مباين،  �صفقة،  ع�رشة  اإحدى 
وعري دافيد( عرب بيعها اأو تاأجريها لهما مببالغ زهيدة. وعلى �صبيل 
البلدة  يف  لبيت  ا�صتئجارها  اأجرة  كوهنيم(  )عطريت  دفعت  املثال: 
 466 اأي  5593 �صيكل �صنويًا،  اأربع غرف مبلغ  القدمية مكون من 
�صيكل �صهريًا، وباعت احلكومة جمعية )عري دافيد( اأر�صًا م�صاحتها 
اأقامت  التي  نف�صها  الأر�س  وهي  �صيكل،  مببلغ262.800  دومنًا 
عليها اجلمعية املوقع ال�صتيطاين مركز زيارات مدينة داود، وكانت 
يف الأ�صل ُملكًا لعائلتي قراعني و�صمرين. ومتت ال�صيطرة على العقار 
مبوجب قانون اأمالك الغائبني. وعلى هذه ال�صاكلة، اأبرمت احلكومة 
يقرب  ما  2016م  العام  حتى  دافيد(  وعري  كوهنيم  )عطريت  مع 

من80 �صفقة عقارية)102(.
من  دافيد(  وعري  )كوهنيم  تلقته  الذي  الدعم  وكان 
منظمة  تقارير  اأحد  يف  نقا�س  مثار  املختلفة  ودوائرها  احلكومة 
الإ�رشائيلية  )احلكومة  فيه:  وجاء  الإ�رشائيلية،   )B’Tselem(بت�صيلم
قلب  يف  ال�صتيطان  اإىل  الرامية  اجلهود  تدعمان  القد�س  وبلدية 
اجليوب  لهذه  وتخ�ص�صان  املدينة،  �رشقي  يف  الفل�صطينية  الأحياء 

قوات حماية ممّولة من اأموال ال�رشائب()103(.
كوهنيم  عطريت  اخلارجي:ا�صتطاعت)  والتمويل  الدعم  ثانيا: 
واجلماعات  اليهود،  مع  قوية  عالقات  �صبكة  بناء  دافيد(  وعري 
الأمريكية)104()105( املتحدة  الوليات  يف  الإجنيلية  امل�صيحية 
دافيد(.  واأ�صدقاء )عري  باأ�صدقاء )عطريت كوهنيم(،  عرب ما يعرف 
واأفاد تقرير جلمعية اأ�صدقاء )عطريت كوهنيم( اإىل �صلطة ال�رشائب 
و1.3   ،2007 العام  دولر يف  مليون   2.1 اأنها جمعت  الأمريكية، 
مليون دولر يف العام 2006، و900 األف دولر يف العام 2005م، 
هاآرت�س  ل�صحيفة  ووفقًا  2004م.  العام  يف  دولر  و189األف 
)Haaretz (، فاإن اجلمعية تتحايل على �صلطة ال�رشائب الأمريكية، 
ت�صجيلها  رغم  القد�س  يف  الفل�صطينيني  ممتلكات  �رشاء  وتدعم 
ونقلت  اإ�رشائيل)106(.  يف  التعليمية  املعاهد  متّول  جمعية  بو�صفها 
الفعلي جلمعية )عطريت  هاآرت�س عن رئي�س جمل�س الأمناء واملدير 
كوهنيم( دانيال لوريا قوله: )اإن ت�صجيل جمعية )عطريت كوهنيم( 
جمال  يف  عاملة  جمعية  بو�صفها  الأمريكية  املتحدة  الوليات  يف 
التعليم ناجم عن اعتبارات �رشيبية، واأن الن�صاط الذي منار�صه من 
متويل  من   %  60 قرابة  واأن  الأر�س،  اإنقاذ  نحو  موجه  نيويورك 

ن�صاطاتنا ياأتي من الوليات املتحدة الأمريكية()107(.
 2011 ال�صنوات  خالل  دافيد(  )عري  اأ�صدقاء  وح�صلت 
دافيد  لعري  منها  قدمت   ،$18،858،894 على  2013م   -
اأن امل�صاعدات املقدمة للجمعية تاأتي من  16،314،141$. وتبنّي 

145 جمعية فرعيه، بع�صها ل وجود لها)108(.
وتتلقى اجلمعيتان دعمًا من موؤ�ص�صة )C&M( اململوكة للمليونري 
 ،)Irving Moskowitz()109( ايرفينغ مو�صكوفيت�س  الأمريكي  اليهودي 
حيث موّلت �رشاء 70 عقاراً داخل البلدة القدمية، وم�رشوعي معاليه 
)104وحدة  ديفيد  ،ومعاليه  ا�صتيطانية(  )132وحدة  هزيتيم 
الأق�صى)110(،ومنحت  امل�صجد  حتت  دافيد(  )لعري  ونفقًا  �صكنية(، 

جائزة لرواد ال�صتيطان يف القد�س واخلليل)111(.
ال�صيناتور  يقدمه  ما  منها  اأخرى،  دخل  م�صادر  وللجمعيتني 
وال�صيناتور   ،)Alfonse de amato( اأماتو  دي  الفون�س  الأمريكي 
 ،) Rubin Matias(وروبني ماتيو�س ،)Jack Kemp()112( جاك كمب
Bat Robertson( وبات روبرت�صون ،)Terry Hoover( وتريي هوفر

113(، وما حت�صالن عليه من ر�صوم اجلولت ال�صياحية، والدخول اإىل 

التوا�صل  و�صائل  عرب  والتربعات  والبازارات)114(،  الأثرية،  املواقع 
الجتماعي بحجة تخفيف معاناة الأطفال اليهود، ومتويل رحالت 
لهم ، واإقامة مطاعم وا�صرتاحات جمانية، ون�صب كامريات للحماية، 

وغريها)115(. 
2013م،  العام  يف  الإ�رشائيلية  الآن  ال�صالم  حركة  ون�رشت 
درا�صة حول اإيرادات ونفقات جمعية )عري دافيد( ا�صتناداً اإىل بيانات 

اجلمعية نف�صها دون بيان م�صادرها.وكانت على النحو الآتي)116(.

النفقات بال�سيكل الإيرادات بال�سيكل ال�سنة

891,000 84,000,000 2006

1,043,000 35,000,000 2007

1,139,000 47,088,000 2008

23,244,000 1,139,000 2009

33,969,000 1,484,000 2010

1,695,000 38,587,000 2011

1,636,000 34,532,000 2012

2,907,000 37,071,000 2013

* أنشطة جمعيتي )عطيرت كوهنيم وعير دافيد( في القدس.

القد�س، ومنها  التي تقوم بها اجلمعيتان يف  الأن�صطة  تتنوع 
اأحياء  وبناء  وا�صتيطانها،  وعقاراتهم،  الفل�صطينيني  اأرا�صي  �صلب 
وت�صتفيد  و�صياحية.  تعليمية  واأن�صطة  حفريات،  وتنفيذ  �صكنية، 
نقل  مبوجبها  يتم  التي  الغائب)117(  اأمالك  قوانني  من  اجلمعيتان 
فال�صندوق  الإ�صكان،  وزارة  اإىل  الغائبني  الفل�صطينيني  ممتلكات 
القومي، ومن ثم اإىل )عطريت كوهنيم وعري دافيد()118(.وتلجاآن اإىل: 
توريط الفل�صطينيني يف قرو�س بنكية توؤدي للحجز على ممتلكاتهم، 
مبالغ  للمتوفى)119(،وعر�س  وريث  وجود  عدم  حالت  وا�صتغالل 
م�صتاأجرين  مع  بيع  عقود  وتوقيع  للممتلكات،  ثمنًا  كبرية   مالية 
املمتلكات)120(،  لأ�صحاب  ب�صلة  ميّتون  ل  اأ�صخا�س  ومع  ثانويني 
وا�صتخدام ال�صما�رشة)121( يف تزوير الوثائق وامل�صتندات)122(، واأخذ 
للح�صول على  باعتبارها طلبات  بيع  اأوراق  العجائز على  ب�صمات 
اأنه  النا�س  ال�صم�صار باإيهام  التاأمني الوطني. وقد يقوم  خم�ص�صات 
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الأر�س حلمايتها من امل�صادرة، ما ي�صّهل عليه  يقوم بالبناء على 
احل�صول على التواقيع الالزمة مب�صاعدة دائرة العقارات ال�صهيونية، 
اأو قد ي�صتغل ال�صم�صار غياب اأ�صحاب الأر�س فيقوم بو�صع يده عليها 
بالأرا�صي  التالعب  يجري  كما  ال�صهاينة.  حل�صاب  عليها  والبناء 

امل�صاع عرب اأ�صلوب البلطجة وا�صتغالل اجلاهلني بالقوانني)123(.
أ اأن�سطة جمعية )عطريت كوهنيم(: �صعت اجلمعية لالإطباق 	.

و�صلوان)124(. الزيتون،  ،وجبل  جراح  وال�صيخ  القدمية،  البلدة  على 
Sha- ( زخاريا  �صباي  ال�صهيوين  واملوؤرخ  املحامي  بداية   ككلفت 
املزعومة،  اليهودية  املمتلكات  مواقع  بتحديد   )baie Zakharia

1985م يف كتّيب بعنوان )املنازل واملوؤ�ص�صات  فجمعها يف العام 
اليهودية يف احلي الإ�صالمي يف املدينة القدمية()125(. واأعقب ذلك 
72 غرفة  بناية مكونة من  ال�صتيطانية، و�صلب  البوؤر  اإقامة بع�س 
تابعة للكني�صة اليونانية)126(، وبداأت م�رشوعًا بالتعاون مع وزارة 
منازل  ثالثة  واأخلت  �صكنية)127(،  وحده   4000 لإقامة  الإ�صكان 
)اأبو ناب(  يف �صلوان تعود ملكيتها لعائلة �رشحان، وطردت عائلة 
)40 فرد(،  الرجبي  اإخالء بحق عائلة  من منازلها، ورفعت ق�صايا 
وق�صايا اأخرى لإخالء 30 عائلة. وتن�صط اجلمعية حاليًا مل�صادرة 
 80 وفيها  �صكنية،  �صقة   35  -  30 عليها  الأر�س،  من  5200 م2 

عائلة)128(.
   ويو�صح اجلدول الآتي مناذج من البوؤر ال�صتيطانية التي اأقامتها )عطريت كوهنيم( يف البلدة القدمية)129(.

الو�سف     احليالرقم

حارة ال�سعدية

ثالثة بيوت ودومنان من الأر�س ت�صكنها ثالث عائالت يهودية، مت ت�صييجها مع حرا�صة. ت�صكن عائلتان يف �صقتني. اأمالك قرب باب ال�صاهرة1
غائبني

الطابق الثاين، ت�صكنه عائلة يهودية ا�صتولت على البيت عام 1986معقبة دروي�س) مقابل مدر�صة القاد�صية(2

يتاألف من طابقني غري م�صكونني بالقرب من زاوية الهنود.طريق املئذنة احلمراء3

يتاألف من طابقني)اأمالك غائبني(عقبة الب�صطامي4

بيت من ثالث غرف) مطبخ وحمام(-�رشكة هيمانوتا- مت ال�صتيالء على البيت 1991م عقبة امليالوية5

يتكون من طابقني) غري م�صكونني( ا�صتولت على البيت يف اأيلول عام 1991.باب حطة6

يتاألف من طابقني؛ عدد قليل من الغرف يف الطابق الأر�صي) م�صكون(ال�صيخ ريحان7

دكانال�صيخ ريحان8

بنايتان ودكاكني تتاألف من طوابق. م�صكونة من بع�س العائالت اليهودية �صارع الواد مقابل عقبة التونه9

بناية من ثالثة طوابق، ت�صكن عائلة البا�صا يف جزء منه. �صيطرت عليها .الواد10

من ثالثة طوابق/ معهد توراةالواد11

�صاحة وب�صعة غرفالواد/ باب احلديد12

بناية تتاألف من عدة طوابق/  1986مالواد/ باب احلديد13

مت اإغالق البيت من قبل قائد املنطقة الو�صطى �صنة 1968م واأعطي لعطريت كوهنيم �صنة 1991م، حيث مت اإخراجهم باأمر الواد 14
من املحكمة

مغلق لأ�صباب اأمنية )احد �صكان البيت اعتقل(. حاولت)عطريت كوهنيم( و�صع يدها عليه عام 1991 م وهدمت �صور البيتالواد-باب احلديد15

يتكون من �صاحات و�صقق متعددة/ ا�صتولت على بع�س الغرف عام 1987مالواد 131 عند مدخل �صوق القطانني16

دكان كان ميلكه عطية عبد اجلواد اأبو ربابه.الواد17

الطابق الثاين من مبنى كبريالواد18

19
الواد 143 فوق النفق املوؤدي ل�صاحة 

تتكون من اأربعة م�صاكن �صودرت مبوجب اأمر دفاع رقم 1969/6/25م، واأعطيت عام 1991م  لعطريت كوهنيمالرباق

)عقبة اخلالدية(

الطابق الثاين/ البناء اآيل لل�صقوط عقبة اخلالدية مقابل العيادة20

الطابق الأر�صي من البناية يتكون من ثالث غرفعقبة اخلالدية بداية عقبة الهكاري21

عقبة ال�رسايا
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 22
عقبة ال�رشايا مقابل دار الأيتام 

تتكون من دكاكني وطابقني/ م�صكون من عدة عائالتالإ�صالمية

تتكون من �صقة م�صكونة بعائلة يهودية /1986معقبة ال�رشايا) حو�س احللو(23

�سوق خان باب الزيت

تتكون من الطابق الثاين وهو من �صقتني م�صكون بعائالت حو�س ال�صاوي�س24

تتكون من ثالثة طوابق/م�صكونة بعائالت يهوديةحو�س ال�صاوي�س25

الطابق الذي يعلو املكتبة اخلالدية/ي�صكنه اليهودعقبة التكية26

باب ال�سل�سلة

الطابق الذي يعلو املكتبة اخلالدية. ي�صكنه اليهودباب ال�صل�صلة27

مقهى وبناية من ثالثة طوابق �صودرت مبوجب اأمر دفاع عام 1969/6/25م.باب ال�صل�صلة عند مدخل حي املغاربة28

دكانباب ال�صل�صلة29

دكانباب ال�صل�صلة 30

طابق علوي/ م�صكونباب ال�صل�صلة/ حو�س التوتنجي31

طابق ثاين م�صكون باب ال�صل�صلة/ حو�س التوتنجي32

�صقة و�صط �صقق ي�صكنها العربباب ال�صل�صة33

طابق ثاين من عدة �صقق/ ي�صكنه عائالت يهوديةباب ال�صل�صلة34

دكان م�صتعملباب ال�صل�صلة35

دكان م�صتعملباب ال�صل�صلة بالقرب من خان ال�صلطان36

خمازن �صخمة، م�صاحة الأبنية ثالثة دومنات، ي�صتعمل كمنزل للحرا�س. يوجد كني�س يف الطابق الثاين/. مت ال�صيطرة على دير مار يوحنا37
البناية 1990م

باب ال�صل�صلة مت اإغالق املبنى الذي يعود لعائلة �رشندح يف بداية ال�صبعينات بذرائع اأمنية ومت ت�صليمه للم�صتوطنني -38

الأرا�صي  و�صلب  ال�صتيطانية،  البوؤر  اإقامة  جانب  واإىل 
خالل  من  وتعليمية،  �صياحية،  باأن�صطة  اجلمعية  تقوم  والعقارات، 
والإ�رشاف  واملعار�س)130(،  واملهرجانات،  ال�صياحية،  اجلولت 
على املعاهد التعليمية، مثل: املعهد العايل لدرا�صات التوراة وي�صم 
ومعهد  طالبا   80 وي�صم  املتزوجني  الطلبة  ومعهد  عازبا   120
تاأهيل  اإىل  ويهدف  التجنيد،  قبل  ما  مرحلة  اأو  الع�صكري  الإعداد 
والفكرية.  العملية  باأبعادها  الع�صكرية  احلياة  يف  لالندماج  الطلبة 
 2000 قرابة  2016م  العام  حتى  الثالثة  املعاهد  من  تخّرج  وقد 
طالب)131(، وزعتهم اجلمعية على مفا�صل الدولة املختلفة: اجلي�س ، 
والأجهزة الأمنية ، وال�صحافة والإعالم ، واملوؤ�ص�صات التكنولوجية 

وغريها)132(.
)عطريت  موؤ�ص�صات  يف  در�صوا  الذين  احلاخامات  بني  ومن 
اجلرنال  الإ�رشائيلي  للجي�س  الرئي�س  احلاخام  التعليمية  كوهنيم( 
ايال  احلاخام  والكولونيل   ،)Rontzki  Avichai(رونت�صكي اأفيحاي 
كرمي)Eyal Qarim( ،ويقف على راأ�س جهاز الإفتاء يف احلاخامية 

الع�صكرية)133(.

أنشطة مجعية )عري دافيد(. 

تتنوع الأن�صطة التي متار�صها جمعية )عري دافيد( يف القد�س. 

ا�صرتاها  التي  الأرا�صي  ا�صتعادة  على  لزعمها،  وفقًا  بداية،  فعملت 
اليمنّيني  اليهود  وممتلكات   ،)Rothschild()134( روت�صيلد  البارون 
العائدة للقرنني التا�صع ع�رش والع�رشين. وبداأتها ب�صلب بيت لعائلة 
العبا�صي عام 1987م)135( بعد زيارة غادرة قام بها بئريي للعائلة 
)136()137(، ومن ثم �صيطرت على �صت  منتحاًل �صفَة مر�صٍد �صياحٍي 
م�صتفيدة  يهودي)138(  حي  لنواة  وحولتها  1991م،  عام  بنايات 
ال�صاأن)139(. بهذا  التحذيرات  لكل  وجتاهلها  لها  احلكومة  دعم  من 

بيت  على  منزلها)140(،و�صيطرت  من  غزلن  عائلة  بطرد  وقامت 
من  �صمرين  عائلة  �صكنية)142(،وطردت  �صقة  العني)141(،وعلى23 
بدعم  اليهودي)143(،و�صادرت  القومي  ال�صندوق  مع  بتاآمر  منزلها 
من بلدية القد�س 150 دومنًا خ�ص�صتها لبناء م�صاكن للم�صتوطنني، 

وكني�س �صم: مكتبة، وح�صانة اأطفال، ومواقف �صيارات)144(.
وت�رشف اجلمعية حاليًا على م�رشوع تطوير احلو�س املقد�س، 
وم�صاحته2.5 كم2)145(، وعلى احلفريات)146( يف مواقع الّظهورة، 
حنتزيف،  واأرمون  الوطنية،  مرمي)147(،واحلديقة  �ِصّتنا  نهر  وجمرى 
وجبل الزيتون، ،وطريق هريودوت)148(وعني �صلوان التحتا، واملنطقة 
ما بني عني �صلوان الفوقا وباب املغاربة ،وهعوفل اإىل اجلنوب من 
احلرم)149(، وموقع جفعاتي،جنوب �رشق بوابة املغاربة)150(. وتدير 
ل�صتقبال  ومركزاً  اأطفال،  وح�صانة  دينيتني،  مدر�صتني  �صلوان  يف 
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Megalim Institute((ميغاليم ومعهد  الدينية)151(،  املدار�س  طالب 
اجلمعية  اليهوديني)153(.وتنّظم  والتاريخ  الديانة  لدرا�صة   ))152

بها،  اليهود  �صلة  توثيق  بهدف  �صلوان  يف  �صياحية)154(  جولت 
اجلي�س،  مع  بالتن�صيق  اجلي�س،  واأفراد  الطلبة  من  مزيد  وا�صتقطاب 
ال�صهيونية  وال�صبيبة  زئيف،  بن  وياد  الغربي،  احلائط  وموؤ�ص�صات 
اأعداد  تطور  الآتي  اجلدول  ويبنّي  عكيفا()155()156(.  )بني  املتدينة 
ال�صياح القادمني اإىل �صلوان يف الفرتة ما بني 2001 - 2011)157(.

2001200620072011ال�سنة

25000250000350000450000العدد

اأوًل(  )اأور�صاليم  يرو�صالمي  قيدم  م�رشوع  اجلمعية  وتّنفذ 
ت�صهيل  بهدف  للمركبات  ج�صور  �صبكة  لإقامة  زامو�س  ،اأوخمطط 
واإليها،  �صلوان  من  وامل�صتوطنني  الزائرين  وخروج  دخول  حركة 
�صلوان  يف  ال�صتيطانية  البوؤر  وربط  ال�صياحية،  احلركة  وتن�صيط 

بالأحياء اليهودية يف القد�س)158(.
واأثارت اأن�صطة )عري دافيد( يف �صلوان احتجاج عدد من علماء 
لأن  قيمة،  بال  احتجاجات  بقيت  لكنها   ،)159( الإ�رشائيليني  الآثار 
 ،Benjamin Netanyahu)160()161( رئي�س الوزراء بنيامني نتنياهو 
 Gideon(صاعر� وجدعون   ،)Limor Livnat( لفنانت  ليمور  والوزراء 
 ،)Uri Ariel(اريئيل واأوري   ،)Danny Ayalon( اأيلون  وداين   ،)Sa›ar

ونيفتايل بنت)Naftali Bennett( وغريهم ، يدافعون عن ن�صاطاتها، 
وينّظمون زيارات لبوؤرها ال�صتيطانية)162(.

اأن�صطة  على  امل�صجلة  لالحتجاجات  يكن  مل  عام،  وب�صكل 
اأو  اأن�صطتها  وقف  يف  دور  اأي  القد�س  يف  ال�صتيطانية  اجلمعيات 
)عري  منظمتا  ن�رشتها  اإ�رشائيلية  معطيات  من  ويظهر  جتميدها. 
/2016م،   10/  14 يف  الإ�رشائيليتني  الآن(  و)ال�صالم  عميم( 
2009م. فقد  ت�صاُعد يف عمليات ال�صتيطان يف القد�س منذ العام 
ازداد عدد امل�صتوطنني يف الأحياء الفل�صطينية مبدينة القد�س بن�صبة 
عدد  % ،وت�صاعف   70 بن�صبة  القدمية  البلدة  حميط  ويف   ،%  40
الوحدات ال�صكنية املخ�ص�صة للم�صتوطنني اليهود فيها. وازداد عدد 
امل�صتوطنني يف البوؤر ال�صتيطانية يف قلب الأحياء الفل�صطينية يف 

البلدة القدمية بن�صبة 30 %)163(.

االستنتاجات
امل�رشوع . 1 جوهر  وتهويدها  القد�س  على  ال�صيطرة  �صكلت 

ال�صهيوين قبل قيام الكيان ال�صهيوين وبعده. 
ا�صتيطانية . 2 ال�صهيوين وخارجه جمعيات  الكيان  ظهر يف 

وا�صتيطانها  القد�س  اإىل  العودة  بني  ربط  م�صيحانيًا  فكراً  اعتنقت 
وحمو هويتها العربية والإ�صالمية، وبني التحرر واخلال�س على يد 

امل�صيح. 
البلدة . 3 تهويد  يف  اأهدافها  كوهنيم(  )عطريت  ح�رشت 

القدمية عرب ا�صتيطانها، وتهجري �صكانها العرب، وتدمري مقد�صاتهم 
امل�صيح  عودة  لت�رشيع  الهيكل  ون�صب  وامل�صيحية،  الإ�صالمية 
على  وركزت  �صلوان،  ا�صتهدفت  فقد  دافيد(،  )عري  اأما  واخلال�س. 
تهويدها عرب �رشقة عقاراتها، واأرا�صيها، وتهجري �صكانها ،واإحالل 
كتلة امل�صتوطنني اجلديدة بدًل عنهم ، واإحياء مدينة داود الأ�صطورية.

القائمون على اجلمعيتني ع�صكريون وحاخامات اأو تالمذة . 4
الديني  املع�صكر  من  اأفرادها  متطرفة  دينية  وملدار�س  حلاخامات 
اأذرع  للجمعيتني  وخارجها.ويتبع  اإ�رشائيل  يف  املتطرف  القومي 

قانونية، ومالية، واأمنية، و�صبكات �صم�رشة، يف الداخل واخلارج. 
اليمينية . 5 الإ�رشائيلية  والأحزاب  احلكومات  توكل 

جلمعيتي)عطريت كوهنيم وعري دافيد( مهمة اخرتاق الأحياء العربية 
يف القد�س ال�رشقية وتهويدها، وتوّفر لهما الت�صهيالت والدعم 

املتحدة . 6 الوليات  من  للجمعيتني  الرئي�س  التمويل  ياأتي 
دافيد(.  واأ�صدقاء)عري  كوهنيم(،  )عطريت  اأ�صدقاء  عرب  الأمريكية 
وين�صوي حتت هذه امل�صميات مئات اجلمعيات وال�رشكات املانحة 
ال�صتيطانية  الأن�صطة  لدعم  لها  متنف�صًا  اجلمعيتني  من  تّتخذ  التي 

باأوجهها املختلفة.
عملها. . 7 يف  دافيد(  عن)عري  كوهنيم(  )عطريت  تختلف 

فالأوىل ت�صتخدم ال�صرب، والتدرج، والربغماتية، ون�رشاتها ذات طابع 
الفل�صطينيني،  مع  املبا�رش  ال�صدام  وتتجنب  تربوي،  دعائي  �صلمي 
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�صالح،  اإليه:  و�صي�صار   ، بريوت،�س17  وال�صت�صارات.ط1،  للدرا�صات 
املجلة  والتوراة.  الآثار  بني  زيدان.)2012(.�صلوان  كفايف،   / معاناة 
272- خا�س،�س  عدد  الكويت،  جامعة  الإن�صانية،  للعلوم  العربية 

اإليه: كفايف، �صلوان 282، و�صي�صار 

حول احلفريات يف �صلوان- انظر:. 146

https://www.youtube.com/watch?v=JpeepMc0B-U

كفايف، �صلوان،�س159-160/ 278-281. 147

148 . The Ir David Foundation

http://www.cityofdavid.org.il/en/The-Ir-David-Founda-

tion

مركز اأبحاث الأرا�صي، اعتداءات ال�صتيطان ال�صتعماري على اأرا�صي . 149
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وعقارات �صلوان م�صتمرة.

http:/ /www.poica.org/editor/case_studies/view.

php?recordID=736

150 .The Ir David Foundation

http://www.cityofdavid.org.il/en/The-Ir-David-Founda-

 tion

جميل ، اأحمد. جمعية العاد ال�صتيطانية . 151

                          h t t p » / P a l e s t i n e - p m c . c o m / A r a b i c / i n s i d e 1 .

asp?x=3675$cat=2&opt=1

التاريخ . 152 جمالت  يف  القدمية  بالقد�س  املعرفة  تعزيز  اإىل  ويهدف 
والأن�صطة  البحثية  بالأعمال  ويهتم  املقد�س  الكتاب  وعلم  ،والآثار، 
التعليمية. وين�صط عدد من املحا�رشين فيه يف التنقيبات الأثرية، كما 
املختلة،  املهارات  اإك�صابهم  بهدف  احلفريات،  يتم زج طالبه يف هذه 

The Megalim Institute :وربطهم بالقد�س./اأنظر

http://ancientworldonline.blogspot.com/2011/11/mega-

lim-institute.html

153 .Ir David

 http://en.wikipedia.org/wiki/Ir_David_Foundation

154 .https://www.youtube.com/watch?v=Z5OaFxK14yc

https://www.youtube.com/watch?v=NZhFteuv9Is

حركة �صبيه دينية قومية تاأ�ص�صت يف العام 1929م، باعتبارها فرعًا . 155
حزب  الوقت  مرور  مع  عليها  و�صيطر  همزراحي،  هبوعيل  حركة  من 
،ول�صعبه،  لتوراته  خمل�س  جيل  تربية  �صعار  احلركة  رفعت  املفدال. 
معجم،  والعمل/من�صور،  الثورة  مبداأي  دمج  على  وركزت  ولوطنه، 

�س113

156 .Elad›s Settlement in Silwan

http://alt-arch.org/en/wp-content/uploads/2013/04/Elad-

article-for-the-website.pdf

157 .   Ir David  -

http://en.wikipedia.org/wiki/Ir_David_Foundation

موؤ�ص�صة الأق�صى تعر�س تفا�صيل خمطط الحتالل يف �صلوان والرباق. 158

http://silwannet.net/?p=14839

159 .Elad›s Settlement in Silwan

http://alt-arch.org/en/wp-content/uploads/2013/04/Elad-

article-for-the-website.pdf

 Eric H. Cline )2009(. Biblical Archaeology: A Very Short

 Introduction .

Oxford University Press,USA, p58

Eric, Biblical Archaeology :و�صي�صار اإليه

ولد يف القد�س عام 1949م.وهو رئي�س حكومة اإ�رشائيل احلالية. اأحد . 160
زعماء الليكود، تدّرج يف منا�صب عدة منها: �صفرياً لإ�رشائيل يف الأمم 

املتحدة، وع�صو كني�صت، ونائب وزير خارجية، ونائب وزير يف مكتب 
الفل�صطينيني،  اإزاء  ت�صدده  عنه  عرف  الليكود.  حلزب  وزعيم  �صامري، 
تنازلت  تقدمي  ورف�س  اأو�صلو،  اتفاقيات  اآخر  اأو  ب�صكل  وعار�س 
للفل�صطينيني، و�صعاره) يعطون نعطي، ل يعطون لن نعطي(./من�صور 

، جوين، �س 470

حممد . 161 ترجمة  ال�صم�س.ط4.  حتت  مكان  بنيامني)1994(.  نتنياهو، 
عودة الدويري، دار اجلليل للدرا�صات والن�رش، عمان، �س229-230، 

و�صي�صار اإليه: نتنياهو، مكان حتت ال�صم�س

اأنظر: اأبو ار�صيد، القد�س، �س 42/وزيران بحكومة نتنياهو يقومان بجولة 
ا�صتفزازية يف �صلوان

http://silwannet.net/?p=12088

 زيارة ا�صتفزازية لداين اأيلون لبوؤر ا�صتيطانية ب�صلوان

http://silwannet.net/?p=14271

بالقد�س . 162 القدمية  البلدة  يف  امل�صتوطنني  بعدد  زيادة   70% معطيات: 
املحتلة

h t t p : / / w w w . q u d s p r e s s . c o m / i n d e x .

php?page=show&id=24142

املصادر واملراجع: 

أوالً- املراجع العربية:

ال�صهيونية.. 1 امل�صطلحات  ،ومناحيم.)1988(.معجم  اأفرامي  تلمي، 
والأبحاث  والدرا�صات  للن�رش  اجلليل  دار  العجرمي.  اأحمد  ترجمة  ط1، 

الفل�صطينية. عمان الأردن.

موؤ�ص�صة . 2 بريوت،  ال�صهيونية.ط1.  املخططات  �صمري)1981(.  جري�س، 
الدرا�صات الفل�صطينية.

ال�صتيطان . 3 مطرقة  بني  القد�س  يف  الإ�صكان  نظمي.)1987(.  اجلعبة، 
والإمكانات املتاحة.ط7، رام اهلل، معهد  ال�صيا�صات العامة

اأبو ح�صنة، نافذ.)1997(.جغرافية ال�صتيطان ووهم الدولة. ط1. دار النمري . 4
للطباعة والن�رش والتوزيع ،دم�صق، �صوريا.

خاطر، ح�صن.)2004(.مو�صوعة القد�س وامل�صجد الأق�صى املبارك. املجلد . 5
املجل�س  اإ�رشاف  الدولية(.ط1.  واملواقف  والحتالل  )ال�صتيطان  الثالث 

العلمي الفل�صطيني للدرا�صات والأبحاث املو�صوعية، بيت املقد�س.

الدار عقيبا، وزرطال، عوديت )2006( اأ�صياد البالد : امل�صتوطنون ودولة . 6
اإ�رشائيل 2004-1967.ط1، ترجمة عليان الهندي.)د.م( ، )د.ن(.

الزرو، نواف )1991(.القد�س بني خمططات التهويد ال�صهيونية  وم�صرية . 7
الن�صال والت�صدي ال�صهيونية.ط1،دار  اخلواجا، عمان

)2008(.جدلية ال�صتيطان واآفاق الت�صوية.ط1، مركز اجلزيرة للدرا�صات، . 8
الدوحة.

ال�صيد ح�صني، عدنان.)1989م( التو�صع يف الإ�صرتاتيجية الإ�رشائيلية. ط1، . 9
دار النفائ�س للطباعة والن�رش والتوزيع، بريوت.

ال�صامي، ر�صاد.)1994(.القوى الدينية يف اإ�رشائيل بني تكفري الدولة ولعبة . 10
ال�صيا�صة. ط1. املجل�س الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت.

لتوزيع . 11 امل�رشي  الدينية.ط1،املكتب  امل�صطلحات  مو�صوعة   .)2002(
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املطبوعات، القاهرة

)2005(.احلروب والدين يف الواقع ال�صيا�صي يف اإ�رشائيل)1967-2000(. . 12
ط1، الدار الثقافية للن�رش، م�رش

الحتالل . 13 حتت  واملقد�صات  القد�س  معاناة  حم�صن)2011(.  �صالح، 
الإ�رشائيلي.ط1،مركز الزيتونة للدرا�صات وال�صت�صارات. بريوت

القد�س.ط1، . 14 مدينة  جتاه  الإ�رشائيلية  عدنان)2009(.ال�صيا�صة  عامر،  اأبو 
املركز العربي للدرا�صات الإن�صانية، القاهرة

العربية . 15 الأ�صماء  فل�صطني)  يف  اجلغرافية  املواقع  �صكري)2004(.  عراف، 
والت�صميات العربية(.ط1،بريوت،موؤ�ص�صة الدرا�صات الفل�صطينية

عليان، حممد)2001(. اجلمعيات اليمينية وال�صتيطان يف القد�س: اأ�صاليب . 16
و�صيا�صات.)د.ط(.)د.ن(،القد�س

عناب، حممد.) 2001(. ال�صتيطان ال�صهيوين يف القد�س1993-1967م.. 17
ط1. بيت املقد�س للن�رش والتوزيع، الرام، فل�صطني.

روؤية . 18  ( ال�صهيوين  الرهاب  وجذور  2008(.التلمود  �صرب.)  الفقيه، 
ا�صرتاتيجية يف الفكر ال�صهيوين التلمودي(.ط1، دار الهادي، بريوت

حتدي . 19 ال�صتيطان  موؤمتر  يف  واحلدود  يو�صي)1995(.امل�صتوطنات  الفر، 
ال�صالم.ط1. دار القد�س للن�رش والتوزيع، القد�س.

مركز . 20 نتنياهو.ط1،  اإىل  غوريون  بن  من  القد�س  اأجمد)1997(.  القرعي. 
الدرا�صات العربي- الأوروبي، وا�صنطن.

الكيايل، عبد الوهاب واآخرون.)د، ت(. مو�صوعة ال�صيا�صة.)د ط(. املوؤ�ص�صة . 21
العربية للدرا�صات والن�رش ، بريوت ، لبنان.

اإ�رشائي) من اأجل الأر�س . 22 1990(.الأ�صولية اليهودية يف  اإيان.)  لو�صتيك، 
والرب(. ط1. ترجمة ح�صني زينه، موؤ�ص�صة الدرا�صات الفل�صطينية، بريوت.

مارجليت، مائري.)2011(. اإ�رشائيل والقد�س ال�رشقية: ا�صتيالء وتهويد.ط1. . 23
والجتماعية،  القت�صادية  للحقوق  القد�س  مركز  احل�صيني،  مازن  ترجمة 

القد�س.

ال�رشوق، . 24 دار  اليهودي.ط1،  هو  من  الوهاب.)1997(.  عبد  امل�صريي، 
القاهرة.             

وال�صهيونية . 25 واليهودية  اليهود  1999(.مو�صوعة  الوهاب.)  عبد  امل�صريي، 
)منوذج تف�صريي جديد(.ط1، دار ال�رشوق، القاهرة.

مركز . 26 القدمية.)د.ط(.  القد�س  يف  اإميان.)2004(.ال�صتيطان  م�صاروة، 
القد�س للحقوق الجتماعية والقت�صادية، القد�س، فل�صطني.

ال�صهيونية . 27 وامل�صطلحات  الأعالم  جوين.)2009(.معجم  من�صور، 
والإ�رشائيلية.ط1، مدار) املركز الفل�صطيني للدرا�صات الإ�رشائيلية(، رام اهلل

ال�صتيطاين . 28 لال�صتعمار  اجلغرايف  �صمري.)1992(.الأ�صا�س  معتوق، 
ال�صهيوين يف ال�صفة الغربية)1985-1967م(.ط1،دار الب�صري، عمان. 

عودة . 29 حممد  ترجمة  ال�صم�س.ط4.  حتت  مكان  بنيامني)1994(.  نتنياهو، 
الدويري، دار اجلليل للدرا�صات والن�رش، عمان 

يف . 30 الع�صكريون  وال�صيا�صة)الإجنيليون  2003(.النبوءة  جري�س.)  هال�صل، 
ال�رشوق،  ،دار  ال�صماك  حممد  ترجمة  ط1،  النووية(.  احلرب  اإىل  الطريق 

القاهرة

الهر�س، حممد.)2005(. نظرة يف واقع الإحالل ال�صهيوين. ط1. ابن القيم، . 31
دم�صق.

ثانياً- املراجع األجنبية.
1. Adelman,  Madeleine and Elman, Miriam (Editors)(2014) 

.Conflict and Cooperation in a Contested City, Syracuse 
University Press. New York

2. Ayalon, Ami(Editor)(1993). Middle East Contemporary 
Survey 1991, Volume 16, The Moshe Dayan Center.

3. Boulder, Michael Dumper.( 2002). The Politics of Sacred 
Space: The Old City of Jerusalem in the Middle East Conflict. 
Lynne Reiner Publishers. London

4. Bovet , Felix (1882) .Egypt, Palestine, and Phoenicia: A Visit 
to Sacred Lands. Translated by W. H. Lyttelton ,M.A , Hodder 
& Stoughton.U.K

5. Eric H. Cline (2009). Biblical Archaeology: A Very Short 
Introduction . 

6. Gheshin , Amir ,Hutman,Bill&Avi, Melamed(2001 )  Separate 
and Unequal(The Inside Story of Israeli Rule in East 
Jerusalem. Harvard University Press S A 

7. Johnson, Ann.(1992). A United Jerusalem: the story of Ateret 
Cohanim  . Publisher: Ktav Pub. House New York

8. Masalha, Nur .( 2007 ). The Bible and Zionism: Invented      
Traditions, Archaeology and Post-colonialism in Palestine-
Israel , London: Zed Book

9. Pedahzur, Ami.( 2012 ). The Triumph of Israel’s Radical 
Right., Writers club  press. Lincoln.

10. Richard J. Rowling (2002).Israel’s Original Sin, A Catholic 
Confession .Volume II: Philadelphia. Xlibris 

11. Seliktar,Ofira (2002). Divided We Stand: American Jews, 
Israel, and the Peace Process. A public Opinion Survey(New 
York: American Jewish Committee

12. Stern, Elazar (2012). Struggling Over Israel’s Soul. 
Paperback ,u k 

ثالثاً- رسائل جامعية

ق�صية . 1 على  واأثره  اليمني  نحو  الإ�رشائيلي  التوجه   .)2013( راين  الآغا، 
اأبرا�س،  اإبراهيم  اأ.د  اإ�رشاف  ماج�صتري.  ر�صالة  القد�س)2000-20111(. 

جامعة الأزهر، غزة، فل�صطني

بال�صهيونية . 2 وعالقتها  اليهودية  الدينية  القوى  نايفه.)2012(.  ديبه، 
اجلامعة  ال�صنوار،  زكريا  د.  اإ�رشاف  ماج�صتري،  ر�صالة  1948-1902م. 

الإ�صالمية ، غزة، فل�صطني.

ال�صهيونية . 3 الدينية  الأحزاب  فكر  يف  ال�صتيطان  اإياد.)2013(.  الرفاتي، 
ر�صالة  ال�صيا�صية)1991-2009(.  الت�صوية  على  واأثرها  اإ�رشائيل  يف 

ماج�صتري،ا�رشاف د. ريا�س الأ�صطل، جامعة الأزهر، غزة، فل�صطني.

يف . 4 ال�صهيونية  والثقافية  العلمية  املوؤ�ص�صات  �صمرية)2015(.  ال�صيفي، 
ال�صنوار.  زكريا  د.  اإ�رشاف  ماج�صتري،  ر�صالة  1948م.   -  1882 فل�صطني 

اجلامعة الإ�صالمية .غزة، فل�صطني.

فل�صطني)1948 . 5 يف  ال�صهيوين   الإرهاب  من�صور)2006(.  العمري، 
 ، الثقفي  يو�صف  اأ.د  اإ�رشاف  من�صورة.  غري  ماج�صتري  ر�صالة  1973-م(. 

جامعة اأم القرى، اململكة العربية ال�صعودية.

رابعاً- أحباث يف دوريات.

اأ�صقر ، اأحمد)2007(. اليهودية: ال�صهيونية. جملة ق�صايا اإ�رشائيلية . مدار . 1
للدرا�صات الإ�رشائيلية. ال�صنة ال�صابعة، العدد 25

ح�صان، كمال.)2007(. املدر�صة التلمودية: الي�صيفاه ومكانتها يف الدولة . 2
واملجتمع الإ�رشائيلي. جملة ق�صايا اإ�رشائيلية، مدار للدرا�صات الإ�رشائيلية، 

رام اهلل، ال�صنة 7، ع25 .
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الإن�صانية، غزة، فل�صطني، م21 ،ع2.
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اإنتاج . 9 ال�صتيطاين:  لال�صتعمار  احليوية  ال�صيا�صة  هنيدة)د.ت(.  غنيم، 
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سادساً- مواقع إنرتنت:
1. American Friends of Ateret Cohanim  

http://www.stopmoskowitz.org/ateret.html
2. Ateret Cohanim                                                                          

http://en.wikipedia.org/wiki/Ateret_Cohanim    
3. The Ir David Foundation                                                           

http://www.cityofdavid.org.il/en/The-Ir-David-Foundation      
4. The republic of Elad                                                                               

http://www.haaretz.com/print-edition/features/the-republic-
of-elad-1.185892

5. http://www.akhbarak.net/articles/16896255
6. peacenow.org.il/eng/sites/default/files/Right%20Wing%20

Funding.pdf/     
7. http://en.wikipedia.org/wiki/Ir_David_Foundation
8. Elad›s Settlement in Silwan

http://alt-arch.org/en/wp-content/uploads/2013/04/Elad-
article-for-the-website.pdf

9. Ahdaf  Soueif /The dig dividing Jerusalem
http://www.theguardian.com/world/2010/may/26/jerusalem-
city-of-david-palestinians-archaeology/print

10. Ateret Cohanim moves more families into Muslim Quarter
http://www.jpost.com/Israel/Ateret-Cohanim-moves-more-
families-into-Muslim-Quarter

11. Jerusalem Chai
http://www.jerusalemchai.org/about.cfm?categoryID=101  

12. Court favors right-wing group on City of David park 


