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ملخص: 

جاء ت�سكيل جمعية العاد نتيجة لتنامي قوة التيارات الدينية املتطرفة يف ال�سارع 
الإ�رشائيلي يف �سبعينات وثمانينات القرن املا�سي، وما رافقه من بروز للمدار�ص الدينية 
ا�ستثمارات  بداأت  التي  اجلمعية  تلك  العاد؛  جمعية  مثل  ا�ستيطانية  جمعيات  اأفرزت  التي 
ميثولوجية،  دينية  بذرائع  وع�سابته  بئريي  دافيد  اإ�رشاف  حتت  �سلوان  يف  ا�ستيطانية 
مدينة  واإحياء  ال�سهاينة،  قبل  من  وا�ستيطانها  �سلوان،  �سكان  ت�رشيد  بني  للربط  دفعتها 
امل�سيحاين  الع�رش  وبدء  املخل�ص،  امل�سيح  وقدوم  اهلل،  ر�سا  وبني   ، )الأ�سطوريّة(  داود 

)ع�رش النور وال�سعادة( . 
ودعمًا  حكومية،  وغري  حكومية  م�سادر  من  داخليًا  دعمًا  العاد  تتلقى 
ممثلني  الأمريكية،  املتحدة  الوليات  من  وبخا�سة  املهجر،  يهود  من  خارجيًا 
اإرفني  مقدمتهم  يف  الأموال  روؤو�ص  اأ�سحاب  من  وجمموعة  العاد،  جمعية  باأ�سدقاء 

 . فيت�ص �سكو مو
والتاريخ،  )املكان،  �سلوان  لتهويد  �سعيًا  متنوعة  ا�ستيطانية  ن�ساطات  العاد  متار�ص 
م�سحوبة  بطرق  عقاراتهم  �سلب  بعد  الفل�سطينيني  وت�رّشد  الأر�ص،  فت�سلب   ، والإن�سان( 
وتعلن  داود،  بقايا مدينة  بحثًا عن  �سلوان  اأر�ص  واخلداع. وحتفر يف  والغ�ص،  بالحتيال، 
اأن كل ما تعرث عليه هو بقايا ملدينة داود. ومتار�ص ن�ساطات تعليمية؛ فتعقد حلقات العلم، 
وتفتتح املدار�ص، وتنّظم املوؤمترات حول احلفريات يف �سلوان، ومتار�ص ن�ساطات �سياحية 

جتني من خاللها الأموال. 
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Zionist Settlement Foundations
in Jerusalem: Elad Foundation as a Model

Abstract: 

Elad formation came as a result of the growing strength of right- wing 
extremists in Israel, during the seventies and eighties of the past century, 
and was accompanied by the emergence of a clear role of extremist religious 
schools that produced the foundations of the settlements such as Elad, which 
exceeded the government's role in settlement activity. It began settlement 
building in Silwan under the supervision of David Be'eri and his gang who 
were trying by all means to expel Silwan residents from their homes and 
displaced them by Zionist immigrants to revive the City of David. These 
activities were done for the satisfaction of God and paved the way for the 
coming of Christ, the Savior, to start mythological era of happiness. 

Elad receives internal support from the government and other sources. 
It has strong ties with those who have the same religious and political views 
toward settlement activities living in the Diaspora, particularly in the US, 
especially from friends of Elad, and a number of dignitaries led by Irving 
Moskowitz. Elad tried through settlement activities to Judaize the place, 
history, and even human beings in Silwan. Elad looted Palestinians' properties 
and displaced them by Jewish settlers using fraud and deception. Elad tried 
to find the remains of the City of David in Silwan and declare explicitly that 
everything found is Jewish and the remains of the City of David regardless of 
scientific facts about the excavations. 

Elad practices educational activities through workshops and conferences 
organized by the schools inaugurated in Silwan, Jewish allegations are 
exposed. It calls through media means Zionists and Christians to visit 
archaeological sites in Silwan after preparing the city for tourists who paid 
for their visit to archaeological sites. 

 
 



48

أ. د. مروان فريد جرار
اجلمعيات االستيطانية الصهيونية في مدينة القدس

) أمنوذجاً  العاد  )جمعية 

مقدمة:
حتدثت الدرا�سة عن جمعية العاد ال�ستيطانية والتي تعني مدينة داود اأو العودة اإىل 
مدينة داود.وهي جمعية متار�ص ن�ساطاتها ب�رشية، وتتكتم على بياناتها املالية، وقياداتها، 

وخمططاتها، ومن هنا تكمن اأهمية هذه الدرا�سة يف ك�سف خطورة هذه اجلمعية.
هدفت الدرا�سة اإىل التعرف على اأهمية القد�ص يف الفكر ال�سهيوين بعامة، ولدى العاد 
والقائمني عليها، وفكرها،  العاد،  بت�سكيل  واأحاطت  �سبقت  التي  الظروف  بخا�سة، وك�سف 

ومتويلها، والأن�سطة التي متار�سها، وردود الفعل على ن�ساطاتها.
ولتحقيق هذه �الأهد�ف كان لز�ماً على �لباحث طرح �الأ�شئلة �الآتية: ما اأهمية 
القد�ص؟  ال�ستيطان يف  ر�سميًا عن  امل�سوؤولة  اجلهة  ال�سهيوين؟ من هي  الفكر  القد�ص يف 
هي  ما  القد�ص؟  يف  ال�ستيطان  مبو�سوع  ال�سهيونية  ال�ستيطانية  اجلمعيات  عالقة  ما 
قوة  وت�ساعد  العاد  ت�سكيل  بني  عالقة  هنالك  هل  العاد؟  ت�سكيل  �سبقت  التي  الظروف 
ما خلفياتهم  عليها؟  القائمون  هم  من  العاد؟  ت�سكلت  متى  ال�سهيونية؟  الدينية  الأحزاب 
الإيديولوجية؟ ما هو فكر العاد واأهدافها؟ كيف متّول العاد ن�ساطاتها؟ من هي اجلهات 
تدعم  خارجية  جهات  هنالك  هل  لإلعاد؟  والأمني  وال�سيا�سي  املادي  الدعم  توفر  التي 
اأرا�سي  اأ�ساليب عمل العاد؟ هل ت�سيطر العاد على  العاد؟ من هي؟ كيف تدعمها؟ ما هي 
العاد بحفريات يف �سلوان؟ وملاذا؟  الفل�سطينيني وعقاراتهم؟ ما هي حججها؟ هل تقوم 
هل متار�ص العاد ن�ساطات تعليمية؟ وكيف؟ هل متار�ص العاد ن�ساطات �سياحية؟ وكيف؟ 

ما هي ردود الفعل على ن�ساطات العاد؟ .
الباحث  يجد  مل  الدرا�سة،  مبتغريات  العالقة  ذات  ال�سابقة  للدرا�سات  م�سح  عمل  وبعد 
ال�سابقة، بحثت بعمومية  الدرا�سة، وكل الكتابات  اأية درا�سات �سابقة لها عالقة مبو�سوع 

وباإيجاز يف اجلمعيات ال�ستيطانية بعامة، مما و�سع عراقيل اأمام الباحث.
�سمت الدرا�سة متهيداً، واأربعة اأق�سام، جاء التمهيد ملناق�سة مركزية القد�ص يف الفكر 
ال�ستيطاين ال�سهيوين، ومت ا�ستعرا�ص مناذج من الكتابات بهذا ال�ساأن، وخلفيات قائليها.
وعالج الق�سم الأول ت�سكيل جمعية العاد والقائمني عليها، والظروف التي اأحاطت بت�سكيلها.
الثالث  الق�سم  عالج  حني  يف  واأهدافها،  العاد  جمعية  فكر  لبحث  الثاين  الق�سم  �ص  وُخ�سّ
)م�سادرة  العاد  ن�ساطات  ا�ستك�ساف  على  الرابع  الق�سم  العاد.وركز  م�سادر متويل جمعية 

ممتلكات الفل�سطينيني، حفريات، تعليم، �سياحة( .
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ا�ستخدمت الدرا�سة مناهج البحث املتاحة جميعها من و�سفية، وحتليلية، ومقارنة يف 
�سبيل حتقيق غر�سها العلمي.

متهيد:
اتخذت ال�سهيونية فكرة وحركة وقيادات من مدينة القد�ص )اأور�سليم( اأ�سا�سًا ومنطلقًا 
اإىل اأ�ساطري توراتية، وذرائع  لعملها، وربطت بني القد�ص وم�سري ال�سعب اليهودي، ا�ستناداً 
تاريخية؛ تت�سل بحكم داود و�سليمان للمدينة، وحقوق ال�سعب اليهودي فيها )1( .واأ�سبحت 
بالأ�سوار،  "فح�سنها   )2( داود  املحارب  امللك  ع�سقها  التي  "املدينة  تلك  براأيهم،  القد�ص، 
والقالع  والأ�سوار،  البيوت،  فيها  �سليمان" فاأقام  ، وع�سقها  قوتها وجمالها" )3(  وزاد يف 
التاريخية" )4( ومدينة  اليهود  واحلدائق، والربك" وهي عا�سمة داود و�سليمان، وعا�سمة 
اآثامه واآلمه )5( ، وهي املكان املنا�سب"  اهلل، ورمز خال�ص ال�سعب اليهودي، وحترره من 
لتاأدية ال�سعائر الدينية اليهودية، وبلوغ الكمال" )6( ، ول "معنى لإ�رشائيل بدون القد�ص، ول 

معنى للقد�ص بدون الهيكل" باإجماع الأحزاب الدينية ال�سهيونية )7( .
واإذا انتقلنا من الطرح الفكري اإىل الطرح العملي، جند �سيا�سات الإحالل واملحو التي 
اأربعة  يف  انتظمت  قد  القد�ص،  لتهويد  ا�ستيطانية(  وجمعيات  )حكومات  ال�سهاينة  اتبعها 
ا�ستيطانية  قومية  خطط  تبني  خالل  )من  الدميوغرايف  املحور  وهي  مت�سابكة،  حماور 
وتطويرية كربى وتنفيذها يتم بوا�سطتها ا�ستجالب امل�ستوطنني اليهود وتوطينهم يف القد�ص 
ال�رشقية، وقلب الرتكيب الدميوغرايف للحيز الذي مت احتالله، واملحور الرمزي )الذي يعمل 
الأ�سلي، من خالل اعتبار احليز املحتل حيزاً خاليًا، واعتبار  لل�ساكن  الرمزي  على املحو 
الأرا�سي املحتلة جرداء( ، واملحور القانوين )من خالل �رشعنة وجود املقد�سيني على اأ�س�ص 
)من  اجل�سدي  الأمني-  واملحور   ، الدائمني(  املواطنني  فئة  مقابل  والعر�سية  الوقتية  من 
خالل اعتبار اجل�سد الفل�سطيني يف القد�ص م�سدراً للخطر والفو�سى الدميوغرافية والأمنية، 
العامة  ال�سالمة  على  احلفاظ  اأجل  من  احليز  عن  والإزالة  بالإبعاد  مواجهته  يتوجب  مما 

للجماعة( )8( .
وبالرغم من اأن ال�ستيطان ال�سهيوين يف القد�ص بعد العام 1967م كان من م�سوؤولية 
اإىل قرارات �سم القد�ص وقوانينها، واعتبار القد�ص جزءاً من  احلكومة الإ�رشائيلية، ا�ستناداً 
غري  واحلركات  املوؤ�س�سات  من  لعدد  دوراً  هنالك  فاإن  الأبدية،  وعا�سمتها  اإ�رشائيل  اأر�ص 

احلكومية يف الن�ساطات ال�ستيطانية فيها )9( .
وتعالج الدرا�سة التي بني اأيدينا واحدة من اجلمعيات ال�ستيطانية العاملة يف القد�ص 
  (Foundation Ir اأو عري دافيد  ( Elad Foundation)  ال�رشقية )10( ، وهي جمعية العاد
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  (El Ir David: to the التي تعني اأولياء مدينة داوود اأو العودة اإىل مدينة داوود David) 
(11) (City of David التي تعّدها العاد اجلزء ال�رشقي من �سلوان )12( القريب من �سور احلرم 

)13( .وتاأخذ العاد ب�سفتها هيئة حلفظ الرتاث على عاتقها، اإحياء هذه املدينة وا�سرتجاعها 

من اأيدي )حمتليها( الفل�سطينيني وفقًا لقولها )14( .

تشكيل مجعية العاد والقائمني عليها: 
ل اعتقد اأن من اجلدوى احلديث عن ت�سكيل العاد وبنيتها والقائمني عليها، دون البحث 
يف الظروف التي اأحاطت بت�سكيلها.فلم يكن ظهورها جمعيًة ا�ستيطانية نا�سطة يف القد�ص 
الإ�رشائيلي يف  ال�سارع  اليميني املتطرف يف  التيار  لتنامي قوة  وليد �سدفة، بل حم�سلة 
�سبعينات وثمانينات القرن املا�سي، وما رافقه من انت�سار للمدار�ص التلمودية )الي�سيفاه( 

التي عّدت ا�ستيطان اليهود يف القد�ص فري�سة اإلهية )15( .
ويرجع ازدياد نفوذ التيارات الدينية يف اإ�رشائيل اإىل ما يعرف بظاهرة التحول نحو 
الإميان، اإما من خالل تاأثري و�سائل الإعالم، اأو ب�سبب احلاجة لل�سعور بالإميان لعوامل عدة 
منها: اإخفاقات احلياة اأو رف�ص �سلوك الي�سار وغريه.وينُظر التيار الديني اإىل ال�رشاع واإىل 
اإ�رشائيل  اأر�ص  اأ�سيل من  كل ما يخ�ص الأر�ص املحتلة من منظور توراتي؛ فالقد�ص جزء 

مينع التنازل عنها )16( .
التي  العاد  جمعية  مثل  ال�ستيطانية  اجلمعيات  من  عدداً  املتطرف  الفكر  هذا  واأفرز 
اأوائل  يف  عنها  واأعلن  ربحية،  غري  �رشكة  اأو  كجمعية  1979م  عام  القد�ص  يف  ت�سكلت 
الثمانينات )17( ، وبداأت ن�ساطها يف ت�سعينات )القرن املا�سي( من خالل تاأ�سي�ص اأول بوؤرة 

ا�ستيطانية يف �سلوان بعد اأن �سيطرت على بيوت فل�سطينية حتت ذريعة ال�رشاء )18( .
الطلبة  اأحد   ،(David Be'eri (David'le)  بئريي دافيد  مبوؤ�س�سها  العاد  ارتبطت 
 (Ateret Co� كوهني عطريت  جمعية  تخ�ص  التي  الدينية  املدار�ص  يف  تتلمذوا  مللذين 

 (hanimواقتنع بئريي مبا تروجه اجلمعية من اأن �سلوان هي مدينة داوود )19( ، فزارها 
اجلي�ص  اخلا�سة يف  الدوفدوفان  لقائد وحدة  نائبًا  ب�سفته  املا�سي  القرن  ثمانينات  يف 
الإ�رشائيلي منتحاًل �سفة مر�سد �سياحي )20( .وعندما وجد اآثارها مغطاة بالقمامة، ثارت 
)21( مدعومًا من زوجته ميكال  داود  لإحياء مدينة  ونذر حياته  اجلي�ص،  حفيظته، فرتك 
(22) (Michal) ، وحاخام القد�ص بنتزال (23) (Bentzal Avigdor) ، واملتحدث با�سم العاد 

 (Tsahur Yahunthan) ت�ساحور  يهونتان  واملهند�ص   ،(Ragones Ody) (24) راجون�ص 
(25) وهم من اأبرز النا�سطني يف اجلمعية.
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وتتكتم العاد، يف العادة، على قياداتها واأع�سائها )26( ، والذين هم يف الأ�سل �سبان 
الدين  لدرا�سة  اعتكافهم  بذريعة  الع�سكرية يف اجلي�ص،  امتنعوا عن اخلدمة  اأ�سوليني  يهود 
والتاريخ اليهوديني، متخلني عن احلياة الرغيدة يف املدن الإ�رشائيلية لي�سكنوا يف ظروف 

خطرة يف املنازل التي ا�ستولت عليها يف �سلوان )27( .
املحاربني،  قدامى  من  وملي�سيات   ،  )28( خا�ص  ق�سائي  جهاز  العاد  جلمعية  ويتبع 
اإىل  اللجوء  الفل�سطينيني من منازلهم دون  تتوىل طرد  اجلي�ص، و�رشكة حرا�سة  واأفراد من 
احلكومية،  الدوائر  خمتلف  من  لها  موالني  ا�ستقطاب  على  العاد  وحتر�ص  ال�رشطة.)29( 

والأجهزة الأمنية، وبخا�سة )ال�سني بيت( )30( .

فكر مجعية العاد وأهدافها: 
اأهدافها  .وحددت   )31( القد�ص  يف  ن�ساطًا  ال�ستيطانية  اجلمعيات  اأكرث  من  العاد  تعّد 
العلنية يف: توثيق الروابط اليهودية بالقد�ص من خالل الزيارات، والإر�ساد، وال�سكن، ون�رش 
التوعية )32( .لكن للجمعية اأهدافًا اأخرى م�ستقه من فكرها، والذي هو فكٌر ا�سرتجاعٌي مغّلف 
الدينية  ال�سلطتني  العمل، دفعها للتحالف مع  باأيديولوجيات دينية، ومنهج براغماتي يف 

وال�سيا�سية يف اإ�رشائيل، و�سلوك كل الو�سائل لتحقيق غاياتها )33( .
ا�ستمدت )اإلعاد( فكرها من فكر احلاخام اأبراهام كوك  (Kook Abraham)، واحلاخام 
ت�سفي كوك  (Tzvi Kook)، وهما من رواد التطرف وال�ستيطان ورف�ص وجود الآخرين.وترى 
العاد )ال�سهيونية( حركة عودة للجماعات اليهودية من املنايف، ل�ستعادة ر�سالتهم الإلهية 
وحتقيق نبوءة اخلال�ص )34( .وتعتقد اأن الروؤية )امل�سيحانية( )35( واخلال�ص، ل يت�ساربان 
مع التاريخ، بل هما جوهر احلركة التاريخية املقررة �سلفًا، والتي تتجه نحو اخلال�ص عرب 
املا�سياح.وال�سهيونية، بنظرها، هبة من اهلل، وال�سهاينة هم يد اهلل، تنّفذ املهمات ال�سماوية 
لتقريب موعد اخلال�ص، وبهجرتهم اإىل فل�سطني ي�ساعدون عمل الرب نحو اخلال�ص الأكرب، 

ويحررون العامل الذي ينتظر نور اإ�رشائيل وفقًا للحاخام اأبراهام كوك )36( .
التنازل عنها مبوجب  اأرا�سي يهودية يْحرم  اأرا�سي فل�سطني  )اإلعاد( لعتبار  وترّوج 

التوراة، وهذا هو فكر احلاخام ت�سفي كوك )37( .
اإذن، ت�رشبت )اإلعاد( فكر اأبراهام كوك وت�سفي كوك، وبداأت تب�رّش بني اأتباعها باقرتاب 
العملي من جانب  الإعداد  الكامل، مما يتطلب  التحرر  ظهور املا�سياح )املخل�ص( لتحقيق 
التوراة. اأر�ص فل�سطني وفقًا لتعاليم  اليهودية على  الدولة  اليهود عرب ال�ستيطان، واإقامة 
خ�سو�سيتهم  يف  ويتج�سد  لليهود،  القومي  الأ�سا�ص  هو  التوراتي  الأ�سا�ص  اأن  توؤمن  وهي 
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اإ�رشائيل  ل�سعب  اإ�رشائيل  )اأر�ص  مقولة  من  الدينية.وتتخذ  ال�سهيونية  هدف  ويف  الدينية، 
مبوجب توراة اإ�رشائيل( �سعاراً لها )38( .

الأفكار  من  خليط  هي  العاد  حتّرك  التي  الأيدولوجيا  اأن  جند  القد�ص،  مو�سوع  ويف 
الدينية والقومية، حيث توؤمن اأن القد�ص ملٌك لل�سعب اليهودي ل ميكن تق�سيمها، ويجب العمل 
والدينية  الثقافية  القد�ص  بح�سم هوية  .وتطالب   )39( امل�سيح  عودة  لتعجيل  على حتريرها 
كعا�سمة مقد�سة لل�سعب اليهودي من خالل تدمري املقد�سات الإ�سالمية، وامل�سيحية، واإحالل 

املقد�سات اليهودية املزعومة )40( .
فاإن  العاد،  جمعية  لن�ساطات  هدفًا  الوا�سعة  اجلغرافية  بحدودها  القد�ص  كانت  واإذا 
�سلوان هي الهدف الأهم عندها )41( ، فتهدف اإىل ال�ستيالء على اأرا�سي �سلوان ومنازلها، 
وتكثيف  داوود،  مدينة  ا�سم  حتت  واأثرية  �سياحية  منطقة  اإىل  حلوة  وادي  منطقة  وحتويل 
اأعمال احلفر يف �سلوان، وطرد اأكرب عدد من الفل�سطينيني، واإحالل م�ستوطنني جدد، وحتويل 
�سارعي وادي حلوة اإىل �سوارع يهودية وتو�سيعهما، وعمل مواقف �سيارات، وحمطة با�سات 

للم�ستوطنني الذين ت�ستقطبهم من خالل روايتها عن �سلوان )42( .
وفل�سفة العاد، كما ُيالحظ، فل�سفة اإحاللية، وهي فكرة متجذرة يف العقلية ال�سهيونية، 
وتتمثل يف اإحالل الكتلة الب�رشية اجلديدة )امل�ستوطنني( مكان الفل�سطينيني، وحمو تاريخ 
البلد )43( ، وحترمي اإقامة الأغيار )غري اليهود( فيها مبوجب ال�رشيعة اليهودية )44( ، وتتاأثر 
"غزاة  فل�سطني  يف  العرب  اأن  وفكرة   (Shlomo Aviner) (45) اأفيرن  �سلومو  بفكر  ذلك،  يف 

ول�سو�ص ولي�ص لهم اأي حق تاريخي اأو قانوين اأو ديني" )46( .

مصادر دعم مجعية العاد ومتويلها:
ي�رّش القائمون على جمعية العاد، على ا�ستقالليتها، واأنها اأقرب اإىل ال�رشكة اأو اجلمعية 
غري الربحية )47( .ويبقى ال�سوؤال يدور حول متويل العاد يف �سوء ن�ساطاتها الوا�سعة، وحجم 
العاد  الهنّي، لكون  ال�سوؤال لي�ص بالأمر  الإجابة عن هذا  اأن  العلم  ُتْنفقها، مع  التي  الأموال 
تتكتم على بياناتها املالية، ولكون الدعم املايل ياأتي اإليها بطرق خمتلفة.ول يقت�رش الأمر 
على الدعم املايل، بل ميتد اإىل الدعم الذي ياأخذ �سكل ت�سهيالت �سيا�سية، واأمنية، وق�سائية 

تقّدم للجمعية.
�لعاد  جمعية  دعم  م�شادر  تنوع  �ملعلومات،  من  �ملتو�فر  �شوء  يف  ويالحظ 

ومتويلها: 
�لدعم و�لتمويل �لد�خلي جلمعية �لعاد.أ. 

الدعم  فهنالك  اإ�رشائيل،  يف  العاد  عليه  حت�سل  الذي  الداخلي  الدعم  م�سادر  تتنوع 
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احلكومي اأو الدعم القادم من �سخ�سيات يف احلكومة، اإ�سافة اإىل الدعم القادم من البلدية، 
ماليًا  دعمًا  يكن  مل  اإن  خمتلفة،  م�سميات  حتت  معها  التن�سيق  �سكل  الدعم  هذا  ياأخذ  وقد 
التي  املواقع  من  الدخول  ر�سوم  جباية  مثل  الذاتية،  التمويل  م�سادر  نن�سى  مبا�رشاً.ول 

ت�رشف عليها، والأموال التي حت�سل عليها من بيعها لل�سلع ال�سياحية وغريها.
احلزب  ن�سط  فقد  احلكومة  يف  وقياداته  الليكود  حزب  من  القادم  بالدعم  ولنبداأ 
القد�ص عا�سمة  القد�ص، لعتباره  مدينة  ال�ستيطانية، وبخا�سة يف  الن�ساطات  دعم  يف 
جلعلها  فيها  وال�ستيطان  العربية،  الأحياء  اخرتاق  على  .و�سجع   )48( لإ�رشائيل  اأبدية 

جزراً معزولة )49( .
ولوحظ اأن دور الليكود، يف هذا املجال، اأكرب من دور حزب العمل الذي اكتفى بتوفري 

الدعم املايل والإداري للن�ساطات ال�ستيطانية )50( .
اأكرث  ال�ستيطانية  الن�ساطات  يف  الليكود  حكومات  تورط  بداأ  الوقت،  مرور  ومع 
و�سوحًا، وفقًا لتقرير كلوجمان  (Haim Klugman)ال�سادر يف عام 1993م )51( .وبح�سب 
ال�رشقية على  القد�ص  اإنفاقها يف  قد مت  الدولة  اأموال  �سيكل( من  مليون   32( فاإن  التقرير 
حل�ساب  متعددة  وزارات  قبل  من  حتويلها  مت  وقد  الليكود؛  حكم  خالل  ال�ستيطان،  حركة 
الإنفاق على املهاجرين  الأموال يف  العاد.وا�ستخدمت هذه  ال�ستيطانية ومنها  اجلمعيات 
اجلدد، واإ�سالح البيوت املخالة، و�سيانة بيوت امل�ستوطنني )52( ، ومتويل �رشاء ممتلكات 
الفل�سطينيني، وقد ت�ساربت التقديرات ب�ساأن الأموال املقدمة، مع وجود اإ�سارات اإىل دفعة 
بلغت )8.2 مليون دولر( ، ودفعة اأخرى بلغت )35 األف دولر( قّدمت لل�سيطرة على بيت 
عائلة عبا�سي يف �سلوان.ويف املجمل اأنفقت احلكومة يف العام 1985م وحده قرابة )12 

مليون دولر( لإ�سالح البيوت التي مت انتزاعها من العرب يف �سلوان وغريها )53( .
وا�ستمر الدعم احلكومي جلمعية العاد وغريها بالرغم من �سدور تقرير كلوجمان، ففي 
اآب 2005 خ�س�ست احلكومة الإ�رشائيلية بالتن�سيق مع العاد )54( مليون �سيكل ملدة ثماين 
�سيكل(  مليون   350( 2012م  اأيار  يف  �ست  .وَخ�سّ  )55( املقد�ص  احلو�ص  لتطوير  �سنوات، 

لإكمال العمل يف امل�رشوع يف الأعوام )2013 - 2019( )56( .
وتقوم احلكومة بتوفري احلماية للم�ستوطنني �سواء اأكانت احلماية ال�سخ�سية اأم حماية 
املمتلكات التي اآلت اإليهم، وبلغت تكلفة حرا�سة الدولة لهم يف القد�ص )19( مليونًا و )700( 
�ست من قبل وزارة البناء والإ�سكان ل�رشكة ال�ستخبارات املدنية. األف �سيكل يف ال�سنة، ُخ�سّ

وهذا املبلغ ل ي�سمل تكلفة حرا�سة قوات اجلي�ص لهم )57( .
والبلدة  �سلوان  يف  ال�ستيطانية  البوؤر  حرا�سة  تكلفة  اأن  تفيد  اأخرى  تقديرات  وتوجد 
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وزارة  دفعتها  اإ�رشائيلي،  �سيكل  مليون(   81( قرابة  بلغت  2011م،  العام  حتى  القدمية 
الإ�سكان ل�رشكات احلماية.وبهذه الطريقة تدعم احلكومة العاد، علمًا اأن هذه الأموال ُتْقتطع 

من الحتياجات الجتماعية مثل الإ�سكان وغريه )58( .
اأحد  يف  نقا�ص  مثار  املختلفة  ودوائرها  احلكومة  من  العاد  تلقته  الذي  الدعم  وكان 
تقارير منظمة بت�سيلم  (B’Tselem) الإ�رشائيلية ال�سادرة يف 1/ 1/ 2011، وجاء فيه" 
احلكومة الإ�رشائيلية وبلدية القد�ص تدعمان اجلهود الرامية اإىل ال�ستيطان يف قلب الأحياء 
اأموال  من  ممولة  حماية  قوات  اجليوب  لهذه  وتخ�س�سان  املدينة،  �رشقي  يف  الفل�سطينية 
ال�ستيطانية وتطويره،  اجليوب  البناء يف  م�ساريع  احلكومة يف متويل  وت�ساعد  ال�رشائب، 

ويف احلديقة الأثرية" )59( .
على  حت�سل  الإ�رشائيلية،  احلكومات  من  العاد  عليه  حت�سل  الذي  الدعم  جانب  واإىل 
التي تتحكم  الأثرية  اإىل املواقع  الدخول  التي جتبيها من  الر�سوم  ي�ستهان به من  دخل ل 
بها، واحلفالت، واملعار�ص، والبازارات التي تنّظمها، وتبيع فيها: التحف، والكتب، والأزياء، 

والرموز اليهودية الأخرى )60( .
�لدعم و�لتمويل �خلارجي جلمعية �لعاد.ب. 

العاد دعم مايل من جهات خارجية عدة، حيث تقيم عالقات مع  اإىل جمعية  يتدفق 
يهود املهجر، ومع امل�سيحيني ال�سهاينة يف دول خمتلفة )61( .

املجال. هذا  يف  الأكرب  الأمريكية  املتحدة  الوليات  من  القادم  املادي  الدعم  ويّعد 
مقدمتهم  ويف  دينية،  لقناعات  العاد  ميولون  الذين  الأثرياء  ومنها  م�سادره،  وتتنوع 
 ،((C&M)) ساحب موؤ�س�سة� (Irving Moskowitz)  املليونري اليهودي ارفني مو�سكوفيت�ص

والذي َيعّد العاد الأقرب اإىل قلبه )62( .
وبعد تويل اريئيل �سارون (63) (Ariel Sharon) وزارة الإ�سكان )1988 - 1992م( 
الدولرات  ماليني  �ص  وخ�سّ ال�ستيطانية،  الن�ساطات  دعم  يف  اأكرث  مو�سكوفيت�ص  تورط   ،
لمتالك العقارات والأرا�سي يف القد�ص لتحقيق حلمه بتغيري مالحمها )64( .وقد زار القد�ص 

عدة مرات لهذا الغر�ص )65( .
وي�سعب ح�رش املبالغ التي قدمها مو�سكوفيت�ص وموؤ�س�سته، لذا �ساأ�سري اإىل مناذج 
يبعد  ل  وهو   ، هزيتيم(  )معاليه  حي  وبناء   ، عقاراً(   70( �رشاء  ومنها  الدعم،  هذا  من 
ا�ستيطانية،  وحدة   )132( على  وا�ستمل  الأق�سى،  امل�سجد  عن  هوائي  )150م(  �سوى 
نفق  حفر  ومتويل  �سكنية،  وحدة   )104( على  وا�ستمل   ، ديفيد(  )معاليه  حي  واإقامة 

.  )66( الأق�سى  اأ�سفل امل�سجد 
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الطيبي على جهود مو�سكوفيت�ص يف  اأحمد  الدكتور  الإ�رشائيلي  الكني�ست  وعّلق ع�سو 
دفع  قد  مو�سكوفيت�ص  الأمريكي  اليهودي  املليونري  بقوله" اإن  القد�ص  يف  ال�ستيطان  دعم 

لتهويد املدينة اأكرث مما دفعه كل العرب حلمايتها من التهويد" )67( .
وتتلقى )اإلعاد( الدعم من جهات اأخرى يف الوليات املتحدة الأمريكية، منها جمعية 
4( مليون دولر �سنويًا  اأ�سدقاء العاد (Ir David Friends of) التي تقّدم للجمعية )2 - 
)68( ، ومن روبن ماتيو�ص (Matias Rubin) اأحد حمرري ال�سحف الأمريكية، وتريي هوفر 

 (Terry Hoover) اأحد اأقطاب �سناعة النفط يف هيو�سنت، واأحد اأع�ساء اجلماعات الأ�سولية 
امل�سيحية الأمريكية التي تعتقد اأن النبوءة الإجنيلية تق�سي بناء الهيكل حتى ينزل امل�سيح 
)69( .كما تتلقى دعمًا من املحامي �سعاديا �سيرب (Saadie Shepherd) ، ومارك بل�سربغ)  

 (Mark Bilsborough، وماركو�ص كات�ص (Marcus Katz ) واآخرين )70( .

على  اللتفاف  اإىل  ال�سهيونية  ال�ستيطانية  اجلمعيات  من  وغريها  العاد  وتلجاأ 
تقرير معهد  اإليه  اأ�سار  ما  املايل، وهذا  الدعم  �سبيل ح�سولها على  الأمريكية يف  القوانني 
�سيا�سة  هاآرت�ص (Haaretz) حول  �سحيفة  ون�رشته  للكونغر�ص  التابع  الأمريكي  الأبحاث 
اخلداع والت�سويف التي مار�ستها اجلمعيات اليمينية الإ�رشائيلية جتاه ال�سلطات الأمريكية، 
قانون  اأن  العلم  مع  خمتلفة،  م�سميات  حتت  ال�ستيطان  لدعم  الدولرات  ماليني  وجمعها 
اأن تعمل يف جمالت مثل  للربح  الهادفة  الأمريكي يفر�ص على املوؤ�س�سات غري  ال�رشائب 
اآراء  دعم  اأجل  من  العمل  عليها  ويحظر  الجتماعي،  والدعم  والدين،  وال�سحة،  التعليم، 

ومواقف �سيا�سية )71( .

نشاطات مجعية العاد: 
اأن�سطة  ، ومتار�ص   )72( �سلوان  الأوىل يف  ال�سهيونية  ال�ستيطانية  العاد اجلمعية  تعّد 
ا�ستيطانية خمتلفة منها: و�سع اليد على اأرا�سي الفل�سطينيني وعقاراتهم، احلفريات، التعليم 

باأنواعه، والن�ساطات ال�سياحية.
و�شع �ليد على �أر��شي �لفل�شطينيني وعقار�تهمأ. 

على  وال�ستيالء  والدينية  الأثرية  واملواقع  العربية  الأحياء  اخرتاق  اإىل  العاد  �سعت 
مدينة  ببعث  ي�سمح  يهودي  ووجود  يهودية،  ملكية  خللق  وعقاراتهم  الفل�سطينيني  اأرا�سي 
كتتويج  الأق�سى  امل�سجد  مكان  الثالث  الهيكل  وبناء  العربية،  �سلوان  اأنقا�ص  على  داود 

لتهويد القد�ص )73( 
وركزت العاد يف م�ساعيها بداية )وفقًا لزعمها( على ا�ستعادة الأرا�سي التي ا�سرتاها 
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اليهود  ممتلكات  لتحرير  �سعت  الع�رشين.ثم  القرن  يف   (Rothschild) روت�سيلد البارون 
اليمنّيني العائدة لنهاية القرن التا�سع ع�رش.ووظفت العاد قانون اأمالك الغائب ل�سنة 1950م 
)74( ، وقانون اأمالك الغائب رقم )58( ل�سنة 1967م، خلدمتها.وقد عّرف القانون الأخري 

1967م،  7 حزيران  )الغائب( ، باأنه" ذلك ال�سخ�ص الذي ترك منطقة ال�سفة الغربية قبل 
اأو يف ذلك اليوم نف�سه اأو بعده".ومبوجبه حّولت جميع ممتلكاته اإىل حار�ص اأمالك الغائبني 
الذي يحق له الت�رشف بها بالبيع وال�رشاء والتاأجري.وبذلك، �سيطرت اإ�رشائيل على م�ساحات 
اإ�رشائيل.كما قامت  اأرا�سي  اإىل دائرة  القد�ص وحولتها  الأرا�سي والعقارات يف  وا�سعة من 
�سلطات الحتالل باإ�سدار قانون مكمل له، اأطلقت عليه: قانون اأمالك الغائبني" تعوي�سات" 
ل�سنة 1973م، بهدف ت�سفية اأمالكهم التي �سيطرت عليها ب�سكل قانوين و�رشعي، وا�ستدعت 
من عدتهم غائبني عن املدينة، واأقاموا يف ال�سفة الغربية اأو يف البالد العربية، لتعوي�سهم 

عن ممتلكاتهم )75( .
وزارة  اإىل  الغائبني  الفل�سطينيني  نقل ممتلكات  الغائبني، مت  اأمالك  قوانني  ومبوجب 

الإ�سكان، فال�سندوق القومي، ومن ثم اإىل اجلمعيات ال�ستيطانية، ومنها العاد )76( .
ممتلكات  �سلب  من  متكنها  التي  كافة  والعلنية  ال�رشية  الو�سائل  اإىل  العاد  وتلجاأ 
)77( .ويف مقدمة هذه الو�سائل: توريط الفل�سطينيني يف قرو�ص بنكية توؤدي  الفل�سطينيني 
للحجز على ممتلكاتهم، وتوظيف حالت الوفاة، وعدم وجود وريث ل�ساحلها )78( ، وعر�ص 
بيع مع  بتوقيع عقود  ثمنًا ملمتلكاتهم، والحتيال عليهم  الفل�سطينيني  مبالغ كبرية على 

م�ستاأجرين ثانويني، اأو مع اأ�سخا�ص ل ميتون ب�سلة لأ�سحاب املمتلكات )79( .
وت�ستغل العاد جهازها الق�سائي يف تزوير الوثائق وامل�ستندات وعمليات ال�سلب، كما 
ت�ستفيد مما لديها من ال�سما�رشة العرب )80( الذين ياأخذون ب�سمات العجائز على اأوراق بيع 
باإيهام  ال�سم�سار  يقوم  الوطني.وقد  التاأمني  خم�س�سات  على  للح�سول  طلبات  باعتبارها 
النا�ص اأنه يقوم بالبناء على الأر�ص حلمايتها من امل�سادرة، مما ي�سهل عليه احل�سول على 
التواقيع الالزمة مب�ساعدة دائرة العقارات ال�سهيونية، اأو قد ي�ستغل ال�سم�سار غياب اأ�سحاب 
الأر�ص ويقوم بو�سع يده عليها ببناء عمارة اأو منزل حل�ساب ال�سهاينة.كما يجري التالعب، 
اأي�سًا بالأر�ص امل�ساع حيث ي�ستخدم املزورون اأ�سلوب البلطجة، ف�ساًل عن ا�ستغالل طيبي 

القلوب واجلاهلني بالقوانني )81( .
�سلوان،  الفل�سطينيني يف  �سيطرتها على عقارات  العاد يف  تتبع م�سرية  ب�سدد  ول�ست 
�ساأكتفي  لذا  واملتوا�سعة،  املوجزة  الدرا�سة  هذه  يف  لبحثه  جمال  ول  يطول،  الأمر  فهذا 
اريئيل  من  بدعم  بريي  �سيطر  1987م  العام  ال�سلب.ففي  عمليات  من  مناذج  با�ستعرا�ص 
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�سارون ووزارة الإ�سكان على بيت لعائلة العبا�سي حتت ذريعة اأمالك الغائب )82( .وكانت 
النتيجة اأن وجدت العائلة نف�سها مطرودة يف العراء )83( .

ويفاخر دافيد بئريي، يف اأعقاب ذلك، بقدرته على خداع العائلة التي ا�ستقبلته ب�سدر 
رحب، كمر�سد �سياحي، مما مكنه من التو�سل اإىل اأن البيت يف اأ�سا�سه اأمالك غائبني، ووفر 
بذلك لل�سلطات الإ�رشائيلية ذريعة مل�سادرته، ونقله اإىل العاد دون اأن تتحقق ال�سلطات من 
اأنها مغلوطة  والتي تبني لحقًا، مبوجب تقرير كلوجمان،  التي قدمها بئريي،  املعلومات 

وقائمة على الغ�ص والتزوير )84( .
ويف ت�رشين الأول من عام 1991م قامت العاد باإن�ساء حي يهودي يف مدينة �سلوان 
املا�سية.وبعد  ال�سبع  ال�سنوات  خالل  ا�سرتتها  اأنها  ادعت  بيوت  عدة  على  �سيطرت  اأن  بعد 
ذلك �سدر اأمر من حمكمة العدل العليا الإ�رشائيلية مبنع ال�رشطة من طرد امل�ستوطنني من 
اأحد هذه البيوت.ويف الثاين ع�رش من كانون اأول 1991م �سمح جمل�ص الوزراء الإ�رشائيلي 
نواة  �سلوان، وت�سكيل  بنايات يف  بال�سيطرة على �ست  العاد  لعائالت يهودية تتبع جمعية 

حلي يهودي )85( .
وجتاهلت احلكومة حتذيرات وزير اخلارجية دافيد ليفي  (David Levy) من النتائج 
كوليك  تدي  القد�ص  بلدية  رئي�ص  ومعار�سة   ،  )86( الدولية  الأو�ساط  يف  ذلك  على  املرتبة 
 (Teddy Kollek) لهذا العمل "لأنه يرف�ص ما يقال عن حق اليهود يف العي�ص يف اأي موقع 

يرغبون به يف القد�ص" )87( .
لعائلة غزلن يف  بيت  بقرار من املحكمة على  العاد  �سيطرت  م   2006 ني�سان  ويف 
�سلوان، ومل ينفع العائلة كتاب ال�سكر الذي بحوزتها لدورها يف حماية اليهود يف ا�ستباكات 

عام 1929 بني العرب واليهود )88( .
.لريتفع   )89(  2011 العام  يف  ال�ستيطانية  ن�ساطاتها  من  العاد  �ساعفت  وبعامة 
ممتلكات  �سلب  عمليات  تزال  .ول   )90( م�ستوطن(   400( اإىل  �سلوان  يف  امل�ستوطنني  عدد 
اأيلول   30 يف  �سلوان  يف  �سكنية  �سقة   )23( على  ال�سيطرة  ومنها  م�ستمرة،  الفل�سطينيني 

. )91( 2014م 
عن  فيه  تبحث  الجتماعي،  التوا�سل  �سبكات  على  اإعالنات  بن�رش  العاد  وتقوم   
 )500( اإىل  ي�سل  يومي  باأجر  �سلوان،  يف  �سادرتها  التي  البيوت  حلرا�سة  م�ستوطنني 
اإيجاد عائالت  يتم  اإبقاء �سالحه حم�سًوا، حتى  امل�ستوطن" هو  �سيكل، وكل ما يطلب من 

ت�سكن فيها" )92( 
ول ميكن جلمعية العاد اأن تقوم بكل هذه الن�ساطات دون تن�سيق مع الدوائر الإ�رشائيلية، 
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ويف مقدمتها: وزارة ال�سياحة )93( ودائرة اأمالك الغائب )94( التي �سلمت" بيت العني" بعد 3 
�سنوات على م�سادرته، اإىل جمعية العاد مقابل اأجرة �سهرية ل تتعدى )24 �سيكل �سهريًا( 
، ومن ثم قامت يف العام 2006م بتوقيع عقد اأجار معها ملدة )49 �سنة( مقابل )650( 

�سيكل �سهريًا )95( .
وتتعاون العاد مع ال�سندوق القومي اليهودي )الذي يقوم بو�سع اليد على ممتلكات 
موري�سون  �سيث  ال�سندوق  بع�سو  دفع  ، مما   )96( العاد(  اإىل  ينقلها  ثم  ومن  الفل�سطينيني، 
ال�سندوق  تورط  اكت�سف  اأن  بعد  ذلك،  على  احتجاجًا  ال�ستقالة  اإىل   (Seth Morrison's) 

القومي يف الإجراءات التي اأدت اإىل طرد عائلة �سمرين من بيتها يف �سلوان )97( .
وحت�سل العاد على دعم من بلدية القد�ص التي تن�سق معها ن�ساطاتها ال�ستيطانية )98( 
.ومتكنت   )99( للمدينة  الهيكلية  املخططات  ب�ساأن  البلدية  مداولت  .ويح�رش ممثلون عنها 
العاد بدعم منها من ال�ستيالء على )150( دومنًا خ�س�ستها لبناء م�ساكن للم�ستوطنني، 
اأطفال،  كما ح�سلت على ترخي�ص لبناء كني�ص يهودي يف �سلوان �سم مكتبة، وح�سانات 

وع�رش غرف �سكنية، ومواقف �سيارات حتت الأر�ص )100( .
وبالرغم من حمالت النتقاد التي توجه جلمعية العاد )101( ، اإل اأنها وا�سلت �سلبها 
واحداً، ومن  "بيتًا  الحتجاج جميعها  تعد حمالت  وتهويدها، ومل  الفل�سطينيني  ملمتلكات 
يتجول يف �سلوان، يرى الأعالم الإ�رشائيلية ترفرف على اأ�سطح بع�ص املنازل التي احتلها 

امل�ستوطنون امل�سلحون بالبنادق، والذين يت�سببون يف قتل الفل�سطينيني وجرحهم" )102( .
نتنياهو (Benjamin Netanyahu) عن  بنيامني  الإ�رشائيلي  الوزراء  رئي�ص  ودافع 
ن�ساطات العاد ال�ستيطانية يف �سلوان، باعتبارها مدينة داود، وقال: " لقد عا�ص اليهود يف 
�سلوان حتى عام 1948م اأي حتى مت احتاللها من قبل الأردنيني، وطرد �سكانها اليهود.

دولية،  لعا�سفة  يتعر�سون  �سلوان  يف  وبيوت  اأرا�سي  اليوم  ي�سرتون  الذين  اليهود  لكن 
اأي خطاأ  يكن هنالك  لو مل  الإقامة هناك، حتى  اليهود من  الذي مينع  الدعاء  ويواجهون 
يف حقوق ال�رشاء الفردية.�سلوان هي �سيلوه املكرائية )الواردة يف العهد القدمي( ، واإن النبع 
والربكة التي تقع يف اأ�سفلها، هما اللذان كانا يزودان القد�ص باملياه يف عهد الهيكل الأول، 
وحول هذا املوقع املائي، الوارد ذكره يف التناخ )العهد القدمي( والذي ما زال قائمًا حتى 
نها" )103( .وعّد نتنياهو "اأن من حق كل يهودي  هذا اليوم، بنى امللك داوود عا�سمته وح�سّ

امتالك بيت وال�سكن فيه يف كل اأنحاء القد�ص".
"باملجموعة  امل�ستوطنني  نعت  ت�سمن  الذي  الأمريكي  النتقاد  ورف�ص 

. املتطرفة".)104( 
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ووزير   ، (Lifnant lemur) لفنانت ليمور  الثقافة  وزير  العاد  جانب  اإىل  ووقف 
 (Danny اأيلون  داين  اخلارجية  وزير  ونائب   )105( �ساعر  جدعون  والتعليم  الرتبية 
البوؤر  زاروا  وكلهم   ، (Uri Ariel) اريئيل اأوري  الإ�رشائيلي  الإ�سكان  ووزير   Ayalon) 

 )106( �سلوان  يف  ال�ستيطانية 
حفريات جمعية �لعاد يف �شلو�نب. 

لقد اأ�رشنا فيما �سبق اإىل م�رشوع احلو�ص املقد�ص، وقلنا اإنه اأ�سا�ص ال�رشاع يف مدينة 
القد�ص اأو لنقل جوهره.وي�سم احلو�ص املقد�ص: البلدة القدمية، وجبل الزيتون، وقرية �سلوان 

وحميطها، وهي منطقة غنية باملواقع الأثرية، وتقدر م�ساحتها ب )2.5 كم2( )107( .
اليهود  حقوق  لإثبات  و�سيلة  اإىل  الآثار  حتولت  ال�سهيوين،  امل�رشوع  انطالقة  ومنذ 
املزعومة، وخلق الوعي لديهم )108( .وان�سب اهتمامهم يف احلفريات على املرحلة الأخرية 
اللتان �سهدتا  الفرتتان  اأنهما  الربونزي املتاأخر، والع�رش احلديدي لعتقادهم  الع�رش  من 

ا�ستقرار اليهود وازدهارهم )109( .
بداأت احلفريات يف �سلوان يف الفرتة ما بني )1853 - 1857م( )110( عندما ادعى 
جيم�ص جراهام (James Graham) عثوره على قمة مدينة داوود )111( .وتال ذلك، حفريات 
  (Fincint) يف ت�سعينات القرن التا�سع ع�رش، وحفريات فن�سنت (Dickey & Bils) بل�ص وديكي
عام 1911م، وحفريات ماكل�سرت  (Macalester)، ودنكن (Dinkan) يف الفرتة )1923 - 
1925م( ، وحفريات جونز (k Johns) يف اأربعينات القرن املا�سي )112( وحفريات ديفيد 
  ( A.Etan Rعام 1968م، ومن ثم حفريات ايتان وروث امريان (Ussishkin)  اأو�س�سكن
  (Kathleen وكاثلني كينيون (Yigal Shilohj) (114) وقام ييغال �سيلوح. Amiran&) (113)

(115) (Kinyon ، وايالت مازار (Eilat Mazaras ) بحفريات اأخرى يف �سلوان )116( .

مل  الأثرية  للمكت�سفات  العلمية  والتف�سريات  اتبعت،  التي  التنقيب  طريقة  اأن  ويبدو 
املنطقة  هذه  الإ�رشائيلية  ال�سلطات  و�سعت  منهم،  وبتاأثري  احلاخامات.لذا  رغبات  ُت�ْسبع 
اإ�رشافهم، ثم نقلتها يف العام1987م اإىل جمعية العاد التي ادعت ملكيتها للمنطقة  حتت 
اأنها مدينة  التوراتية، لتخرج لحقًا با�ستنتاج  املحيطة بوادي حلوة، وربطتها بالق�س�ص 

داود التوراتية )117( .
 ، )املزعومة(  داود  مدينة  على  الإ�رشاف  حق  على  العاد  ح�سلت   ،2005 العام  ويف 
القد�ص. تهويد  اإىل  الرامية  ال�سهيونية  امل�ساريع  قلب  )118( وهو  املقد�ص  احلو�ص  وتطوير 

الأحياء  عن  وعزلها  اأهلها،  من  املنطقة  واإفراغ  الأرا�سي،  م�سادرة  يف  اأهدافه  وتتلخ�ص 
العربية، وحمو الهوية العربية الإ�سالمية، واإحالل الهوية اليهودية )119( .
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وت�رشف العاد على احلفريات )120( يف مواقع الّظهورة، وجمرى نهر �ستنا مرمي )121( 
، واحلديقة الوطنية، وارمون حنتزيف، ويف جبل الزيتون، ، وطريق هريودوت )122( وعني 
�سلوان التحتا، واملنطقة ما بني عني �سلوان الفوقا وباب املغاربة، ويف هعوفل )اإىل اجلنوب 
من احلرم( )123( ، ويف موقع جفعاتي )جنوب �رشق بوابة املغاربة، على طرف �سلوان، وعلى 

مقربة من احلرم ال�رشيف( )124( والذي يعد امل�رشوع الأ�سخم.
2014م،   /11  /21 بتاريخ  القد�ص  نقلته �سحيفة  هاآرت�ص  ل�سحيفة  تقرير  وك�سف 
عن حجم التعاون والتن�سيق بني الدوائر احلكومية الإ�رشائيلية، وبخا�سة �سلطة الآثار، وبني 
جمعية العاد لإجناز هذا امل�رشوع.وجاء التقرير بعنوان )على اأ�سوارك يا مدينة داود( .ويثبت 
التقرير كيف حتولت ال�سلطات الإ�رشائيلية من معار�ص جلمعية العاد اإىل متعاون معها، وماذا 
اأقيم فوقها مركز لزوار مدينة داوود، ومن الذي ميول هذه العتداءات. ح�سل للقبور التي 

يقول نري ح�سون يف تقريره "من يغادر �ساحة حائط الرباق عن طريق باب املغاربة ويتوجه 
�سماًل باجتاه احلديقة ال�ستيطانية ي�ساهد حفرية �سخمة، موجودة يف املنطقة التي كانت 
ت�سمى ذات يوم موقف جفعاتي، والتي مت حفرها تدريجيا خالل ال�سنوات ال�سبع الأخرية.
وتّعد هذه احلفرية الأثرية الأكرب يف مدينة القد�ص خالل ال�سنوات الع�رش الأخرية، والهدف 
من ورائها اإقامة مركز تاريخي، مبنى مكون من جزئني، ي�ستخدم كمركز للزوار، ومتحف 
الآثار من  �سلطة  �سيا�سة  التحول يف  اإىل  التقرير  ال�ستيطانية".وي�سري  اإىل احلديقة  ومدخل 
معار�ص لإقامة مبنى يف املكان، اإىل داعم متحم�ص وخمطط للبناء.ويتعر�ص التقرير اإىل 
اأن دافع ال�رشائب يف  تفكيك املقربة الإ�سالمية، وحقيقة وجود قبور يهودية مزيفة.وذكر 

اإ�رشائيل هو املمول الرئي�ص لتلك احلفريات، ولي�ص جمعية العاد ال�ستيطانية )125( .
واأ�سار ح�سون اإىل الدعم الذي تتلقاه العاد من رئي�ص بلدية القد�ص )نري بركات( ومن 
�سلطة حماية البيئة واحلدائق، التي تدير ر�سميًا ما ت�سمى باحلديقة الوطنية يف القد�ص، ومن 

معظم جهات التخطيط يف املدينة املقد�سة ومن �سلطة الآثار )126( .
ولتعوي�ص النق�ص يف املكت�سفات الأثرية، جلاأت العاد اإىل ا�ستثمار املتنزه التاريخي 
)احلديقة الوطنية( )127( ، ومالأته بنماذج وجم�سمات ورموز توراتية )128( متجاهلة حقيقة 
عدم قدرة الباحثني التوراتيني على اإثبات �سحة ما ورد يف التوراة عن املدينة، وتاأكيدهم 
اأن مملكة داود و�سليمان مل تكن مملكة اإقليمية وا�سعة، بل مملكة قبلية �سغرية احلجم )129( .

الآثار يف  العاد على  اإ�رشاف جمعية  الإ�رشائيليني على  الآثار  واحتج عدد من علماء 
احتجوا  الذين  بها.ومن  �سيا�سية خا�سة  اأهداف  ووجود  بها،  تنّقب  التي  والطريقة  �سلوان، 
وايالت   )130( العربية  اجلامعة  يف  الآثار  معهد  زافرير (Yoram Zafrir) مدير  يورام 
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مازارا�ص (Mazaras Elate) التي تعمل يف حفرية تابعة جلمعية العاد )131( ، واأ�ستاذ علم 
الآثار يف اجلامعة العربية زائري زاكوفيت�ص (132) (Zair Zakovitch)  ، وامل�ست�سار الق�سائي 
  (Emekسيبه� عيمق  ومنظمة   (Yoram Sela) (133) �سيلع  يورام  املحامي  الآثار،  ل�سلطة 
العاد عن  التي تنّقب فيها  الطريقة  اإ�رشائيليني رف�سوا  اآثار  التي �سمت علماء   Shavah) 

الآثار يف �سلوان )134( .
ن�شاطات جمعية �لعاد �لتعليمية و�ل�شياحية.	. 

تقوم جمعية العاد بن�ساطات تعليمية و�سياحية لتمتني �سلة اليهود ب�سلوان، وزيادة 
يزورون  الذين  اجلي�ص  واأفراد  الطلبة  من  مزيد  وتاأطري  وا�ستقطاب  بتاريخها،  معرفتهم 
وموؤ�س�سة  واجلي�ص،  العاد،  بني  وبتن�سيق  املتعلمني،  فيلق  ن�ساطات  من  كجزء  �سلوان 
احلائط الغربي للرتاث، وموؤ�س�سة ياد بن زيف، وحركة ال�سبيبة ال�سهيونية املتدينة )بني 
عكيفا( وتقّدم العاد للزائرين ق�سة جت�سد وجهًا واحداً فقط، من خالل الرتكيز على فرتة 
الهيكل  تدمري  داود، ومنذ  امللك  قبل  املدينة  تاريخ  الثاين، وتهمي�ص  والهيكل  داود  امللك 

وحتى التاريخ املعا�رش )135( .
وتدير العاد يف �سلوان مدر�ستني دينيتني، وح�سانة اأطفال، ومركزاً ل�ستقبال طالب 
املدار�ص الدينية املتطرفة )136( الذين ل يخدمون يف اجلي�ص بحجة اعتكافهم لدرا�سة الدين 

والتاريخ اليهوديني )137( .
العاد يف �سلوان على معهد ميغاليم (Megalim Institute) املتخ�س�ص يف  وت�رشف 

البحث يف التاريخ اليهودي والكتاب املقد�ص )138( .
ت�سكل  والتي  ال�سياحة،  جمال  يف  العاد  تن�سط  التعليمية،  اهتماماتها  جانب  واإىل 
م�سدراً للدخل من خالل ر�سوم الدخول اإىل املواقع الأثرية، وبيع ال�سلع ال�سياحية للزوار 
داود  مدينة  ا�ستقطبت  2001م  العام  الوقت.ففي  مرور  مع  عددهم  يتزايد  الذين   )139(

)25( األفًا، ويف العام 2006م )250( األفًا، ويف العام 2007م )350( األفًا، ويف العام 
. )140( األفًا   )450( 2011م 

وتنّظم العاد للزائرين جولت �سياحية وفق م�سار يتجاهل املقد�سات الإ�سالمية، ويربط 
بني الآثار الإ�سالمية وامل�سيحية، واملدينة اليهودية التاريخية، وي�سور الوجود الإ�سالمي 
يف املدينة كوجود طارئ، ومنف�سل عن الوجود امل�سيحي واليهودي )141( ، وتتجاهل العاد 
يف روايتها عن �سلوان اأن املواقع الأثرية فيها تقع اأ�سفل بيوت الفل�سطينيني مما قد يعر�ص 

حياتهم للخطر )142( .
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ولت�سهيل حركة دخول الزائرين وامل�ستوطنني وخروجهم من �سلوان واإليها، وتن�سيط 
احلركة ال�سياحية، وربط البوؤر ال�ستيطانية يف �سلوان بالأحياء اليهودية يف القد�ص، تّنفذ 
مبوجبه  .ويتم  زامو�ص(  )خمطط  اأو   ، اأوًل(  اأور�ساليم  يرو�سالمي-  )قيدم  م�رشوع  العاد 
اأبواب  )اأحد  داوود  النبي  باب  من  الرئي�ص  اجل�رش  للمركبات.وميتد  ج�سور  �سبكة  اإقامة 
البلدة القدمية بالقد�ص من اجلهة اجلنوبية الغربية( ، ويتجه �رشقًا مروراً بباب املغاربة 
)باب ال�سور التاريخي للقد�ص من اجلهة اجلنوبية( عند نقطة اللتقاء مع مدخل حي وادي 
حلوة- �سلوان، وي�ستمر �رشقًا اإىل منطقة الق�سور الأموية )جنوب �رشق امل�سجد الأق�سى( 
املغاربة  )باب  الرباق  �ساحة  بني  ما  يربط  فرعي  ج�رش  الرئي�ص  اجل�رش  من  .ويتفرع 

اخلارجي( ، واجل�رش الرئي�ص.
وتلغي �سبكة اجل�سور هذه املدخل الرئي�ص حلي وادي حلوة وبلدة �سلوان من الناحية 
البوؤر ال�ستيطانية يف �سلوان فيما  اإىل طريق م�ساة مر�سوف.ويتم ربط  ال�سمالية، وحتوله 
اأ�سفل منطقة  اإىل  اأر�سي، يخرتق �سور القد�ص وباب املغاربة اخلارجي وي�سل  بينها بنفق 
حميطه،  ويف  الأق�سى،  امل�سجد  اأ�سفل  اليهودية  واملن�ساآت  بالأنفاق  ُتْربط  ثم  ومن  الرباق، 
وتلتقي عند باب املغاربة.ويتم مبوجب هذا امل�رشوع، اإقامة مركز ا�ستيطاين كبري يف اجلهة 

اجلنوبية للج�رش )مقابل الق�سور الأموية( على اأن ُيربط لحقًا باجل�رش الرئي�ص )143( .

االستنتاجات:
اأجمعت عليه اجلمعيات . 1 ال�سهيوين، وتهويدها ق�سية  القد�ص جوهر امل�رشوع  تعّد 

والأحزاب ال�سهيونية.واكتمال هذا التهويد هو املوؤ�رش على جناح اأو عدم جناح هذا امل�رشوع.
تولت املنظمة ال�سهيونية بدوائرها املختلفة مهمة تهويد القد�ص قبل ولدة الدولة . 2

الدور  برز   ، 1967م(   -  1948( الفرتة  خالل  وتو�سعها  الدولة  هذه  ولدة  العربية.وبعد 
احلكومي الر�سمي يف عمليات التهويد الكربى، كما برز دور للجمعيات ال�ستيطانية ومنها 
العاد يف عمليات التهويد التي من خاللها مت اخرتاق الأحياء العربية وزرع بوؤر ا�ستيطانية 

و�سطها بعد �سلب ممتلكات الفل�سطينيني.
بني . 3 وربطت  اأ�سطورية،  مب�سحة  مغلف  توراتي  ا�سرتجاعي  فكر  اإىل  العاد  ا�ستندت 

حترير  ع�رش  اأو  النور  ع�رش  يف  والدخول  املا�سياح  وعودة  اهلل  ر�سا  وبني  القد�ص  تهويد 
اأنها هي يد اهلل التي تنّفذ املهمات  العاد لفكرة  اليهود من الآلم والآثام.وبالتايل روجت 

ال�سماوية اأو لنقل حت�رّش لها.
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الهدف الأ�سمى جلمعية العاد هو تهويد �سلوان بالكامل واإعادة اإحياء مدينة داود . 4
الأ�سطورية على اأنقا�سها، وبناء الهيكل على اأنقا�ص امل�سجد الأق�سى.وت�ستخدم العاد كل 
الو�سائل ال�رشية والعلنية لتحقيق هذه الغاية م�ستفيدة من الدعم الداخلي واخلارجي الذي 

تتلقاه.
الإ�رشائيلية . 5 احلكومة  �سيا�سات  عن  مبعزل  ون�ساطاتها  العاد  اإىل  النظر  ميكن  ل 

مهمات  ينّفذ  ذراعًا حكوميًا،  كونها  تخرج عن  ل  القد�ص.وهي  ال�ستيطان يف  اإىل  الرامية 
ا�ستيطانية قد ل ت�ستطيع احلكومة تنفيذها.

ن�ساطات العاد وجناحاتها وبراجمها كبرية وتفوق حجمها، وهذا يدل على خربة . 6
يف العمل، وروؤية وا�سحة، ودعم ل حمدود من جهات متنفذة يف اإ�رشائيل وخارجها.

لكون العاد متتلك غطاًء �سيا�سًيا حكومًيا )ب�سكل اأو اآخر( ومتلك متوياًل ماليًا داخليًا . 7
وخارجيًا، فاإن ا�ستمرار وجودها اأمر مفروغ منه.وبالتايل يتوجب البحث عن و�سائل لإعاقة 
عمل هذه اجلمعية، وجتفيف م�سادر متويلها )اإن اأمكن( عرب و�سائل قانونية واإعالمية يف 
لهم  الدعم  م�سادر  وتوفري  املقد�سيني،  �سفوف  يف  التوعية  خالل  ومن  واخلارج،  الداخل 

لإنقاذ ما ميكن اإنقاذه من الأرا�سي والعقارات املهددة بالنتقال اإىل اأيدي اجلمعية.
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