
سلوان

مقدمة

واالجتماعيّ.السياّيسوواقعهاالقدسمدينةتاريخمنعدةمستوياٍتحكايتهافيسلوانبلدُةَتجمُع

الكنعانيّةالقدسلمدينةاألولىالنواةأّنيُعتقدإذالقدس،مدينةبنشأةعميقًاارتباطًاسلوانترتبطتاريخيًّا،

تعتربكانتاليتسلوان،عنيوفيهاالقديمة،البلدةإلىاألقربالقريةهيسلوانجغرافيًّا،فيها.نشأت

االستيطانبمخططاتاستهدافًااألكرثهيسلوانسياسيًّا،القدس.فيالوحيدالمياهمصدَرقديمًا

الساخنةالمواجهةنقاطأبرزإحدىكذلكوهياالستيطانيّة.للجمعياتمكثٌّفنشاٌطفيهاويرتكزوالتهويد،

منالفلسطينينيالمعتقلنيأعدادفيال�تفعةاألرقاموصاحبةالقدس،مدينةفياالحتاللقواتمع

الشبان واألطفال في سجون االحتالل.



الموقع الجغرافيّ والمساحة

المسجدسوروبنيحلوة،واديوهوأحيائها،أحدبنيوَتْفِصُلللقدس،القديمةالبلدِةجنوَبسلوانتقع

الناُسيُسّميمرت.300عنتزيدالمسافٌةكذلك)،القديمةللبلدةسورنفسههو(الذيالجنوبيّاألقصى

فيهالجمعةلصالةيذهبونمثًالأهلهاإليه،األقربباعتبارهااألقصى"،للمسجدالجنوبيّة"الحاضنةسلواَن

مشيًا على األقدام.

المكربوجبلالغربيّةالّسواحرةأراضيالجنوبومنالثوري،وحيّداوودالنيبحيّالغربمنسلوانيحاذي

وفيالقديمةالبلدةأسلفنا،كماالشمال،ومنوالّطور،والعزيريةديسأبوأراضيالّرشقومنباهر،وصور

قلبها المسجد األقصى.



تُسمىاألح�الخانمنطقةفيالقدسرشقأراٍضولها،1دونمًا5421إلىسلوانأراضيمساحةتصل

الماضيفياستُخِدمتأغلبهادونم،ألف65بحواليمساحتهاتُقدّرالسالونة"،"خانأوالسالونة""أراضي

.2أدوميم""معاليهمستع�ُةمنهاواسعٍةمساحاٍتعلىوأُِسَسْت،67حرببعدجميعهاوصودرتللزراعة،

التسمّية وتاريخ القرية

مصدريكونوقدوالسكون.الهدوءقريةفتصبح:والعزلة،والسكينةالهدوءإلىسلوناسممعىنيحيل

القرية.االسم هو تحريف لكلمة "سلوام"، وهي بركة/عني الماء في

حنيالقدسلمدينةاألولىالنواةأنهاويعتقدالكنعانيّة،الفرتةإلىسلوانتاريخيمتدالنشأة،حيثومن

األسايسالمياهمصدرشكلتاليتسلوانعنيمنمستفيدينق.م4000العامفياليبوسيونبناها

وال تزال آثار هذه القنوات ظاهرة حىت يومنا هذا.، فشقوا القنوات الصخريّة لتنتقل عربها المياه،3للمدينة

الرتكيبة السكانية

األصليني،سلوانقريةأهاليمنخليطهم،4فلسطيّينألف55-50بنييرتاوحمااليومسلوانفييعيُش

قريةمجموعهافيتشّكلاليتاألحياءويقطنونأخرى.ومدنقرىمنوافدةفلسطينيةعائالتومن

قدوم،وواديوالّسويح،والشّماعة،الربابة،وواديحلوة،وواديوالبستان،العامود،راسمنهاسلوان،

األصلية)،سلوانأراضيمنالثوريحيّكل(ليسوالثوريالوسطى،والحارةالهوا،وبطناللوزة،وعني

والصلعة، وغزيل، غريها.

والعباسية،والقلبني،والمحاريق،والمهريشية،النجادة،هي:حمولة11منفتتفرعسلوانبلدةعائالتأما

حمائل"رابطةباسمواحدٌةرابطٌةتجمعهموُس�ين.وصيام،وقراعني،والديابية،والرويضية،والعليوات،

جمعيةالقريةفيتنشطكماالعائالت.بنيالخالفاتوحّلاالجتماعيةالعالقاتبتعزيزتختص�سلوان"،

ثقافية واجتماعية في البلدة.سلوان الخريية، اليت تُدير روضات أطفال، وتنظم نشاطات

https://bit.ly/3hf4b8rالرابط:خاللمنإليهالوصوليمكنالسياسات،لبحثالقدسمعهدعنصادرتقرير4

.https://www.youtube.com/watch?v=873Vbg7MT-8:التاليالرابطعربإليهالوصوليمكنسلوان"،"وتبقىبعنوان:وثائقي3

.2004عامالخريية،سلوانجمعيةعنصادروالجمعية"،سلوان"الذاكرة،2

https://bit.ly/2mGhJBq:الذاكرة"في"فلسطنيموقععلىعلىللكتابالوصوليمكنالدباغ،مرادمصطفىفلسطني"،بالدنا1

https://www.youtube.com/watch?v=873Vbg7MT-8
https://bit.ly/2mGhJBq


الحياة االجتماعية واالقتصادية

أماثانية.جهةمنالمواشيتربيةوعلىجهةمنالزراعةعلىسلوانفياالقتصاديّالنشاُطارتكزتاريخيًا،

بحيّاليومالمعروفالموقعفياللوزةعنيومنطقةسلوانعنيبنيماموقعني،فيُعرفتفقدالزراعة

فعليًّا،"بستانًا"كانأنهأيّالقرية،ألهاليالزراعيّةاألراضيمنقسمًاضّمألنهكذلكُسم�َيإذالبستان.

الدفورينوعمنوالتنيالزيتون،البستان:فييُزرعكانماأبرزسلوان.عنيمنتُسقىمزروعاتهوكانت

السلقتبيع"جايالقائلالشعيبّالمثلاشتهروقدالسلق.وباألخّصوالسبانخ،والخّسوالنعنعوالبقدونس

القرية وفي بستانها.على أهالي سلوان"، للداللة على كرثة زراعة السلق في

قامتإذسكّينحيّإلىفشيئًاشيئًاوتحّولالبستان،فيالزراعيّالنشاطانخفضالثمانينياتمنتصفبعد

فيهالمنازلبهدمإرسائيليةلتهديداتالبستانحيّيتعرضاليوم،زراعيّة.أرضًامايومًاكانمافوقالبيوت

الحقًا.وإخالء سكانه الفلسطينيني لصالح مخطط إرسائيلي كما سنوضح

الواقعةاألراضيمنزراعية)أراٍضمنها%70(دونمألف65مساحةعلىفيمتدالثاني،الزراعيالموقعأما

السالونة.السالونة/أراضيبخانوتعرفالسالونةيمتلكهامشاعأراضيوهيالقدس-أريحا.طريقعلى

ولكنوالكرسنة،والشعريكالقمحالحبوبلزراعةاستخدمتخصبةسهليةأراٍضبأنهااألراضيهذهتتمزي

"معاليهمستع�ةمنهاواسعةمساحاتعلىوبنيتجميعهااألراضيهذهصودرت1967عامفي

.5أدوميم"

أراضيعلىالمبارشواالستيطانالمصادرةبفعلتارًةالزراعية،أراضيهامجملخرستقدسلوانتكونبذلك،

والمتمثلةاالحتالليمارسهااليتالع�انيالخنقوسياسةالسكانيالنموبفعلأخرىوتارًةالزراعية،القرية

للحاجةاستجابًةالزراعيةاألراضيفوقالبناءإلىبالسكانيدفعماوالتوسع،البناءمساحاتبتقييد

المعيشية.

.2004عامالخريية،سلوانجمعيةعنصادروالجمعية"،سلوان"الذاكرة،5



المعالم

الوحيدة"النبعوهيسلوان،عنيالّشهرية،عينُهاتقُعسلوان،شماليحلوة،واديحيّفي:سلوانعني

البعيدة،الريفقرىفيالمتواجدةالكثريةالعيوناستثناءتمإذا،6وضواحيها"القدسمدينةفيالمعتربة

للزتّوديقصدونهاالناسوكانالمدينة،فيالموجودالوحيدالمياهمصدركانتبأنّهاتوصفولذلك

وأبو ديس، وغريها.بحاجتهم من المياه من خارج سلوان، فيأتون من الطور والعزيرية

Virgin'sالعذراء""عنيأحيانًاالمسيحيونعليهايُطِلُقكثرية،أسماٌءللعني Spring،مريمالّسيدةأنلالعتقاد

ومنمنها.المياهنشلتإنّهاقالواأخرىروايةوفيالمياه،تلكفيالمسيحثياَبَغَسَلْتالّسالمعليها

الصخر،فيمحفورٍبدرٍجإليهاالوصوليتمألنّهاالسمهذااكتسبتأنّهايُرجحالد�َرج"،أّم"عنيأسمائها:

.7تقع أسفل منحدر وادي حلوةو"العني الفوقا" لتفريقها عن امتداداتها الجنوبيّة اليت

الخليفةوأوقفهاالعني،بهذهالمسلموناهتمالميالديّ،السابعالقرنفيللمدينةالع�يّالفتحبعد

مصالحعلىوالقريةالعنيُوقفتالصالحيّ،الفتحوبعدالمدينة.فقراءعلىعفانبنعثمانالمسلم

.8األسباط، واست� ذلك حىت العثمانينيالمدرسة الصالحيّة في البلدة القديمة بالقرب من باب

ضيٍّقصخري�نفٍقفيوتسريالجنوب،باتجاههبوطًاحلوةواديحيّشماليمنسلوانعنيمياُهتجري

حلوة،واديطريقمنالّرشقيّةالجهةفيتقعواليت،9سلوانبركةإلىتصلحىتتقريبًامرتًا533لمسافة

بنيماالموقعذلكفيُشيّدتكنيسةبقاياهيأثريٌّةأعمدٌةالربكةتلكوفيالعني،جامُعفوقهاويقع

الربكةهذهمياهاستخدمالّسالمعليهالمسيحأنيعتقدونالمسيحينيبعضكانم.565-527األعوام

بساتَنيفتسقيتفيُضاألحيانبعضفيالربكةهذهمياهوكانتالشهرية.معجزتهفياألعمىليُشفي

.10اليت تُسّمى كذلك الربكة الح�اءالقرية، ومن ثّم تُكمل جريانها إلى بركة سلوان التحتا،

.3رقمالمصدر10

https://bit.ly/2EdH12h،15.07.2018مرتاس،أصالن،هبةمكان"،كلفيالممتدة"إلعاد"يدسلوان.."عني9

.المصدر السابق8

المصدر السابق.7

.2016المقتبس،داربركات،الغينعبدبشريالمقدس"،بيتفيواستخداماتهاالمياهمصادر"تاريخ6

https://bit.ly/2EdH12h




علىتقعأيوب،برئهيمستخدمة،تعدلمولكنهاشهرية،برئالبلدةفيسلوان،عنيإلىإضافًة:أيوببرئ

فتحهبعداأليوبيّالدينصالحعمارَتهاجدَدوقد،11مرتًا38عمقهاويبلغسلوان،بركةجنوبمرت400بعد

للقدس في القرن الثاني عرش الميالديّ.

وإّنالبرئ،داخلتنبعكانتالمياهإّنقالواوآخرونسلوان،عنيمنقادمًةأيوببرئفيترشُحالمياُهكانت

البرئمياهجّفتفقداليوم،أماالمطر.لكرثةالشتاءفصلفيالجاريكالنهروتصريمنهاتفوركانتالمياه

وفيسلوان.عنيمياهبضخوالتحكم،12اإلرسائيلي"االحتاللبعدمحيطهافيالجوفيّةالمياهاستزناف"بعد

بعدالعُنيجّفتوقدفيها،تجريكانتأيوببرئمنالفائضةالمياهأّنويَُرّجح،13اللوزةعنيأيضًاسلوان

.14جفاِف برئ أيوب، ولم يعد لها أثرٌ اليوم

التاريخ النضالي

القدسناحيةقرىبعضاتخذتفلسطني،فيالصهيونيةوالحركةاإلنجلزيياالستعمارمقاومةإطارفي

البوتاسرشكةقوافلعلىالهجوممنبارهر)وصورديسأبووالعزيرية(كسلوانوالجنوبيةالرشقية

فيسيماالللنضال،أساسيًةسمًةالقرى،بتلكمرورًاحيفاميناءنحوالميتالبحرمنطريقهافياإلنجلزيية

وقعمامنهاالقوافل،هذهمهاجمةفيسلوانأهاليمشاركةبرزت.1947و1927عاميبنيماالفرتة

مصحوبًةالبوتاستحملسياراتبضعمنمؤلفةقافلةسلوانأهاليهاجمحني،1947األولكانون15في

.15بالمصفحات اليهودية وقتلوا سبعًة من ركابها

بيوتمنعددًاونسفوا،1947عاماألولكانون17فيسلوانقريةاليهودهاجمالحادثة،هذهإثرعلى

68ص:،2012الفلسطينية،الدراساتمؤسسةالفلسطينية،الدراساتمؤسسةالعارف.عارفالمفقود"،والفردوسالنكبة15

14
االحتاللشطبهفلسطيينتاريخأيوب..برئ،14.10.2018اإلخبارية،قدسشبكةقراعني،سارةاالحتالل"،شطبهفلسطيينتاريخأيوب.."برئ

إذ أن عني اللوزة ليست عينًاسلوان هي العني الوحيدة في محيط مدينة القدس القريب،ال يتعارض وجود عني اللوزة سابقًا مع القول بأن عني13

أنها ليست عني ماء أصلية.كانت تتجمع مما يرشح من عني سلوان أو برئ أيوب، أيّدائمة الجريان، وتشري شهاداُت أهالي سلوان، أّن مياهها

04.10.2018بتاريخمعهلقاءفيالخريية،سلوانجمعيةرئيسغازي"،"أبورسحانخليلابراهيمالحاجتقديراتحسب12

.3رقمالمصدر11

https://www.qudsn.co/article/160806


الحيمنبهجومهممنطلقنيوقنابلهم،لرصاصهمدائمًاهدفًاسلوانمنذلك--بعدواتخذواالقرية،

المكرب.جبلفيوالدجانيحيداوود/النيبحيفيت�كزهممواقعومنالقديمةالبلدةفياليهودي

فكانواالكثيف،القصفبسببالنهارخاللمنازلهمارتيادمنالفرتةتلكفييتمكنوالمالسالونةإنحىت

.16يأتون بيوتهم بعد المغيب ويخرجون منها قبل طلوع الشمس

وقفقرارصدوروحىت1947عامفيالقتالبدايةمنذسلوانشهداءعددأنالعارفعارفيوردهومما

.17وشهيدًةشهيدًا285بلغالنارإطالق

المصدر السابق.17

المصدر السابق.16



الجهادقواتتتبعمناضًال14منمؤلفةحاميةسلوانقريةفيكانتالعسكري،التنظيمصعيدعلى

فيينخرطوالمممنالغولحسنيموىسبقيادةمناضًال22منمؤلفةفرقةإلىباإلضافة،18المقدس

.143ص:،2012الفلسطينية،الدراساتمؤسسةالفلسطينية،الدراساتمؤسسةالعارف.عارفالمفقود"،والفردوسالنكبة18



،1948و1947عاميخاللالقدسمعاركمختلففيسلوانمناضلوشاركوقد.19المقدسالجهادصفوف

فيهاالناحية-بماهذهنجتوعليهالصهيوني،االحتاللمنللقدسالرشقيالقطاعحمايةفيوساهموا

.1967عاماحتاللهاحنيإلىاألردنيللحكمالحقًاوخضعت،1948عاماالحتاللمنسلوان-

سلوان بعد االحتالل

ذلكمنذاإلرسائيلية.االحتاللبلديةنفوذإلىوالقرىاألحياءمنَككثريوُضّمت،1967حرببعدسلواناحتُلت

وبنياالحتاللقواتبنيالقدسمدينةفيرئيسمواجهٍةموقَعسلوانبقيتاليوم،وحىتتقريبًاالحني

العيسوية.معجنبإلىجنبًاالصدارة،فيسلوانتكونالمدينةفيالمواجهاتاندالعفحنيالفلسطينيني.

الشبانبنيمناوشاتواآلخرالحنيبنيسلوانتشهدالقدس،مدينةفيالنسيبّالهدوءفرتاتفيوحىت

الفلسطينيني وبني قوات االحتالل أو المستوطنني وحراسهم.

المحكومنياألرسىمنسلوانأبناءعددفياالحتاللضدّالمواجهاتفيالدائمةالمشاركةهذهتنعكس

األرسىبأعداديتعلقفيماالصدارةفيسلوانبقيتمختلفٍة،زمنيٍّةفرتاٍتففياالحتالل.سجونداخل

أعلىالمحكومنيالمقدسينياألرسىربعحواليفإنإحصائية،آخربحسباالحتالل.سجونفيالمقدسيني

مقدسيًاأسريًا113أصلمنأحيائهابمختلفسلوانمنأسريًا30(حواليسلوانمنهمسنوات،10من

هوجميعًا،القدسأرسىبنياالحتاللسجونفيحكمأعلىصاحبأنكماسنوات).10منأكرثمحكومني

قدّمتباألرواح،التضحيةصعيدعلى.20عامًاوخمسنيمؤبدًا35المحكومسلوان،منقاسموائلاألسري

21شهيدًا.32منقريبًا)2021السطور(هذهكتابةتاريخحىت)1987(عاماألولىاالنتفاضةمنذسلوان

االستيطان

إليهاتتوجهالقديمة.البلدةبعدالقدسفياإلرسائيلياالستيطانيللنشاطرئيسًاميدانًاسلوانبلدةتعترب

اليهوديةمملكتهأنشأقدداوود""الملكبأنالمخرتعةالتوراتيّةالروايةعلىبناًءاالستيطانمخططاُت

.05.01.2021بتاريخأجريهاتفياتصالخاللحلوة"واديمعلومات"مركزمعلوماتحسب21

هاتفياتصالفيالمقدسيني،األرسىأهاليلجنةرئيسعصب،أبوأمجدالسيدمعلوماتعلىبناء،2018العامنهايةحىتصحيحةاألرقامهذه20

.10.11.2018بتاريخ

319ص:،2012الفلسطينية،الدراساتمؤسسةالفلسطينية،الدراساتمؤسسةالعارف.عارفالمفقود"،والفردوسالنكبة19



يشيعولذلكالكنعانية.القدسنشأةمكانفيالظهورتلمنبالقربوتحديدًاحلوة،واديأراضيفوق

(منطقةسلوانمنالشماليالجزءإلىلإلشارةاإلرسائيلياإلعالمفيداوود""مدينةمصطلحاستخدام

تلكفياليهودي""الوجوديُسمىما"استعادة"إلىاالستيطانيالنشاطهذايسعىحلوة).وادي

منيتفرعالمنطقة.تلكمنبدءًاسنةآالف3منألكرثالممتداليهوديّالتاريخأنّهيُزَعمماوإبرازالمنطقة،

"إثبات" مقولة األحقية اليهودية في هذه البالد.ذلك موقف "سيايس" يُجّري الحديث التاريخي واألثري لصالح

علىالسيطرةاألول:مستويني:علىسلوانفياإلرسائيليةاالستيطانيُةالجمعياُتتعمُلذلك،ألجل

محاولةوبالتاليفيها،المستوطننيإسكانخاللمناستيطانيةبؤرٍإلىوتحويلهاالفلسطينيةالعقارات

سلوان،فياألثريةالمواقعإدارةوالثاني:وأراضيهم.بيوتهممنالفلسطينينيوطرديهوديةأغلبيةتحقيق

األثرية،المواقعتلكخاللمنتُبثاليتالصهيونيةالدعايةعنوالمسؤوليةفيها،الحفرياتعلىواإلرشاف

لهاوتّوفرالدعايةتلكتدعمجديدةسياحيةاستيطانيةمواقعلبناءالمبادرةأيضًاالمستوىهذاويشمل

اإلمكانيات واألدوات.

"عالقة"منتُعززتاريخيةروايةودعميهودياستيطانيبرشيّحضوربناءأجلمنالمستويانهذانيتكامل

كوهنيم""عطريتجمعيةهمااستيطانيتان،جمعيتانذلكأجلمنتنشطبالمكان.اليهوديالحضورذلك

Ateret Cohanim،إلعاد"،وجمعية"Ir David Foundation\ Elad.فيكوهنيم""عطريتجمعيةنشاطيرتكز

المعروفةحلوة،واديمنطقةفي"إلعاد"جمعيةنشاطيرتكزبينماسلوان.أحياءأحدالهوا،بطنحيّ

إرسائيليًا بـ"مدينة داوود \عري دافيد"، شمالي سلوان.

ومنلملكيتهاوتحويلهاالفلسطينينيوأراضيعقاراتعلىالسيطرةعلىمختلفةبوسائلالجمعيتانتعمل

"بؤرًااالستيطانيةللجمعياتملكيتهاتحّولبعدالعقاراتهذهتُسمىفيها.مستوطننيإسكانثم

االحتاللرشطةمنحراسةوحدةاألحيانبعضوفيمدنية،حراسةوحدةبؤرةكلمعوترفقاستيطانيًة".

(حرس الحدود).



إخالءلصالحالعنرصيةاإلرسائيليةالقواننياستخداممنها:العقاراتتلكعلىالسيطرةوسائلتتنوع

خارجيعيشونممنللعقاراألصلينيالمالكنيعنالبحثيتمإذالغائبني،أمالكقانونوباألخّصالفلسطينيني،

ملكيتهنقلثموبمنالعقار،هذابشأنالقانونتفعيلوبالتاليفلسطني،خارجأنهموإثباتفلسطني،

هذهبتحويلبدورهااألخريةوتقومحكوميّة،جهةوهياإلرسائيلي،الغائبني"أمالكعلى"القيّملصالح

وبنيالرسميّةاإلرسائيليةالحكومةأذرعبنيالمتكاملالدوريربزوهنااالستيطانية.الجمعياتإلىالملكية

كونهامنالرغموعلىاالستيطانية،الجمعياتأنأياالستيطانية.بالجمعياتالمتمثلةالرسميةغريأذرعها

الجهاتقبلمنمبارشوتعاونواسعةوبتسهيالتأخرضبضوءتعملأنهاإالحكوميّة،غريجمعيات

الحكومية اإلرسائيلية.

أصحابهامنالعقاراتبرشاءيقومونفلسطينينيومتعاوننيسمارسةاستخداماألخرى،الوسائلومن

معاالستيطانيةالجمعياتتعاونتأخرى،حاالتوفياالستيطانية.الجمعياتعننيابًةالفلسطينيني

منعقاراتمنأجزاًءاشرتتأوعقاراتهم،مبارشبشكلمنهمواشرتتفلسطينينيوعمالءمتعاونني

مالكني متنازعني على العقار.

ويُمكنالهوا،بطنحيّفيالموجودةيوناتان"،"بيتعمارةسلوانفيالمعروفةاالستيطانيةالبؤرمن

األلفيةلبدايةالعمارةهذهقصةتعودضخم.إرسائيليّعلميعلوهاإذسلوان،وسطمنبسهولةتميزيها

مراغة"،"محمدهوفلسطيينوسمسارمتعاونخدماتكوهنيم""عطريتجمعيةاستخدمتعندماالحاليّة،

أنبداالهوا.بطنحيفييملكهاكانأرٍضفوقطوابق7منمرتفعةعمارةلبناءاألمواللهودفعت

باعهمأنبعدلهمعمارًةويبينللمستوطنني،خدماتهيُقدّمكانفعليًا،ولكنهله،بيتًايبينمراغةمحمد

فيهايسكنكانمنوأخرجواالعمارة،االحتاللرشطةبرفقةالمستوطنوناقتحم،31.03.2004في.22أرضه

االحتالل،لرشطةدائمةنقطةللعمارةاألرضيالطابقفيالمستوطنون.فيهاوأسكنالفلسطينيني،من

بينهم وبني الشبان الفلسطينيني.في وسط حيّ فلسطيين، مما يؤدي إلى كثري من المناوشات

"עטרתשלהקשאיש،13.03.2014العربية)،(النسخةهآرتسحسون،نريالثمن"،يدفعزالماكوهنيملعطريتلتابعال�يفةالعقود"سمسار22

כהנים" ממשיך לשלם את המחיר

https://www.haaretz.co.il/magazine/.premium-1.2269012
https://www.haaretz.co.il/magazine/.premium-1.2269012


"عمارةباسممعروفةطوابق،5منمكّونةعمارةعلى2015العاممنذكوهنيم""عطريتتسيطركما

العائلةمنآخرينأفرادقبلمنرفضوسطببيعها،للعمارةالمالكةالعائلةأفرادأحدقامأنبعدرسحان"،

فيالوسطىوالحارةالهوابطنحارةفياالستيطانيةالبؤرعدديبلغ.23بصحتهومشككنيالبيعلهذا

.24استيطانيةبؤر7يقاربماكوهنيم""عطريتجمعيةعليهاتسيطراليتسلوان

الفلسطينيةالعائالتعرشاتعلىإخالءدعاوى2013العاممنذكوهنيم""عطريتترفعذلك،إلىإضافة

القرنفياليمنيهودفوقهاسكناألرضتلكوأناليهودي"،"للوقفتابعةأرضفوقتسكنأنهابإدعاء

تقريبية،األرقامأنإلىاإلشارةمع،12.11.2018بتاريخال�كزمعهاتفياتصالخاللسلوان،فيحلوة"واديمعلومات"مركزلمعلوماتوفقًا24

وال�كز في طور العمل على احصائية مفصلة ودقيقة.

،24.10.2018سلوانك،Silwanic.netللعقار"،األصليالمالكمنشقتهاترسيببعدسلوانفيعائلةإخالءوصور-"تفاصيل23

https://bit.ly/2OBHmM7

https://bit.ly/2OBHmM7


حسبلهم"،ليستأرضعلى"يقيمونعليهابيوتهميقيمونالذينالفلسطينينيفإنوبالتاليعرش،التاسع

إنويقولونالقطعة،لتلكاليمنيهودملكيةفيالفلسطينيونيطعنالمقابل،فياإلرسائيلي.االدعاء

علىقائمةكانتفيهاكانتاليتالوقفيةوأن،1948العامفيعنهارحيلهمبمجردزالبهاارتباطهم

هذاوفياألمريية،األراضيتصنيفتحتتقعأرضًا(لكونهاالبيوتبهدمتزولوقفيةوهيفقط،البيوت

تعينوالمثًال،المبانيخاللمناألرضقطعةمناالستفادةعلىفقطالوقفيةتكوناألراضيمنالنوع

حىتتسلّمتإذالفلسطينيني،مئاتتهددهذهاإلخالءدعاوىزالتوما.25األرض)ملكيةحالبأيالوقفية

المقامةباألرضتطالبهمقضائيةبالغاتعائلة87عنيزيدما-2021الثانيالسطور-كانونهذهكتابةتاريخ

باقيشأنويُتداولمنازلهم.بإخالءقراراتعائلة)87المجمل(منعائالت7تسلّمتفيمامنازلهم،عليها

وبنيكوهنيم""عطريتجمعيةبنيواضحتعاونوسطاإلرسائيلية،العلياالمحكمةأروقةفيالعائالت

.26الجهات الرسميّة اإلرسائيلية

نشاطبدأ.27سلوانفيحلوةواديحيّفينشاطهافيرتكزاالستيطانية،"إلعاد"جمعيةيخّصفيماأما

الجمعيةنشطاءاقتحم،1991عاماألولترشينوفيالماضي،القرنثمانينياتأواخرفيالحيّفيالجمعية

قانونأبرزهامختلفة،بطرقإليهاترسبتواحدة،مرةالحيّفيفلسطينيًابيتًا11االحتاللرشطةبرفقة

40بواقعحلوة،واديعقاراتمن%35يقاربماعلى"إلعاد"جمعيةتسيطراليوم،.28الغائبنيأمالك

عدديصلاستيطانيةبؤرإلىتحّولتاليتالمنازلوهذه،29أراٍض)قطعأومنازلبني(مافلسطينيًاعقارًا

.30سكنيةوحدة80يقاربماإلىفيهاالسكنيةالوحدات

،31بالعربيّةدافيد""عريأوداوود"،مدينةالقوميّة"الحديقةإلعادتديرالعقارات،علىالسيطرةإلىإضافة

تمتددونمًا،24حواليمساحتهاتبلغسلوانمنوطبيعيةأثريةمعالملمنطقةاإلرسائيليةالتسميةوهي

"مدينة داوود".قانون أمالك الغائبني حّولتها لصالح المنطقة األثريةبعض العقارات واألراضي  اليت سيطرت عليها "إلعاد" بموجب31

تقديرية تحتاج إلى تدقيقمواضيع االستيطان في رشقي القدس. وتبقى هذه األرقامبحسب تقديرات جمعية "عري عميم" اإلرسائيلية اليت تتابع30

أكرب.

تقريبية،األرقامأنإلىاإلشارةمع،12.11.2018بتاريخال�كزمعهاتفياتصالخاللسلوان،فيحلوة"واديمعلومات"مركزلمعلوماتوفقًا29

وال�كز يعمل على احصائية مفصلة ودقيقة.

.2009أيارعميم"،"عريمؤسسةإصدارسلوان"،فيمظلمة"صفقة28

https://bit.ly/2EcqFao،18.08.2017نت،الجزيرةالقدس"،حولوالتهويداالستيطانحربةرأس"إلعاد".."جمعية27

.01.04.2021فيال�كزمعهاتفياتصالخاللسلوان،فيحلوة"واديمعلومات"مركزلمعلوماتوفقًا26

https://bit.ly/2AY5i8M،05.06.2016الجديد،العربيمحاجنة،عالءمست�ة"،نكبةالهوى:بطن"حي25

https://bit.ly/2EcqFao
https://bit.ly/2AY5i8M


العديدداخلهاوتحويالتحتا،وبركتهاسلوانعنيمسارباتجاهالقدس،سورجنوبأوفل)(تلالظهورتلمن

32فيها منذ منتصف القرن التاسع عرش الميالدي.من المكتشفات األثرية التاريخية إثر الحفريات اليت تجري

"إلعاد"أنإالالقدس،فياالحتاللولبلديةاإلرسائيليةوالحدائقالطبيعةلسلطةرسميًاالموقعهذايتبع

إرسائيلية،قوميةكحدائقالُمعرّفةاألماكنبقيةعناستثنائيبشكلعليه،والسيطرةإدارتهبفرصةحظيت

"إلعاد"وبنيدافيد""عريالموقعبنيالتفريقأصبححىتذلك،تفعلاليومحىتزالتوما،1997العاممنذ

نقلفيهاتّماليتالوحيدةالحالةهيداوود"مدينةذلك:عناإلرسائيليةعميم""عريمنظمةتقولصعبًا.

.33صالحيات إدارة حديقة قومية إلى أيدي منظمة سياسية خاّصة"

الذيالمكانهويبوسمدينةموقعأنملخصهاصهيونيًة،استيطانيًةروايًة"إلعاد"تبّثالموقع،هذافي

فلسطنيبأرضالسيّاحأواإلرسائيلينيمنالزائرينربطذلكخاللمنوتحاولداوود"،"مملكةفيهنشأت

وباذلًة،34كلها"القصةبدأت"حيثشعارمستخدمةعام،آالف3منذ"إرسائيل"أرضأنهااالدعاءخاللمن

.35كّل جهٍد إلخفاء أيّ تاريٍخ فلسطيّين عربي� وإسالمي�

بشكٍلللفلسطينينيُمتاحًاِبرَكتهابجواروالتزنهسلوان،عنيفيالصخريّالنفقإلىالدخولكانأنوبعد

بدفعمنوطًااليومالعنيإلىالدخوُلأصبحالمدينة،فقراءعلىإسالميًّاوقفًاالعنيكانتأنوبعدحر�،

تعملصهيونيٍّة،استيطانيٍةودعايٍةإرشاديٍّةلوحاٍتوسطاالستيطانية"،إلعاد"جمعيةلصالحتذكرةرسوم

.على تثبيت اإلرسائيليّ الُمختَلق ومحو العربيّ واإلسالميّ

"إلعاد"جمعيةعليهسيطرتقديم،أثريموقعيقعمنه،الغربوإلىدافيد"،"عريموقعمقابلفي

يستغلهاساحةاألصلفيوكانجفعاتي"،"موقفمسمىعليهإرسائيليًاعليهوأُطلقاالستيطانية،

ذلكفيجدًاومكثفةعميقةأثريةبحفريات"إلعاد"تقوم2007العاممنذسياراتهم.ركنأجلمنالسكان

City،االنرتنتعلىدافيد""عريموقعخاللمنوتحليلهاالدعايةهذهعلىاإلطالعيمكن35 Of David | Ancient Jerusalem

34Israel's City of David: A Tourist Attraction Concealing a Violent Enterprise, Yuval Evri, Haaretz, 25.03.2017, https://bit.ly/2PSiEfd

.21صالسابق،المصدر33

المصدر السابق.32

http://www.cityofdavid.org.il/en
https://bit.ly/2PSiEfd


لبناءالجمعيةتخططالمكان.حولروايتهابهتُدّعميهوديّأثريّدليلأيإلىالوصولمحاولًةالموقع،

َتبُّثاستيطانٍي،سياحيّزّوارٍمركزليكونكيدم"،"مركزباسمالحفرياتهذهفوقضخماستيطانيمجمع

للقدسوالرشعي"الحرصي"الوريثاليهودمنتجعلدعايةخاّصة،سلوانوحولالقدس،حولدعايتهافيه

ولتاريخها.

ُلبنائهوبعداالحتالل،بلديةلدىالتخطيطمناألخريةب�احله"كيدم"مركزي�ّ داوود"،"مدينةمعسيُشَكِ

مناآلالفعرشاتإليهيجذبضخمًااستيطانيًاامتدادًاالقدس،سورداخلاألخرىاإلرسائيليةال�اكزومع

إلىوصوًالالثوري،حيمنينطلق(تلفريك)هوائيقطارإلقامةاالحتاللسلطاتوتخطط.36والزوارالسياح

منطقةإلىيصلونالسيّاحأغلبيةأننذكرهنا"كيدم".مركزفوقمحطاتهإحدىالزيتون،وستكونجبل

دافيدسون""حديقةيسمىمازيارةوربماالرباق،حائطزيارةبعدالمغاربةبابمنخروجهمإثرحلوةوادي

نهايةفيستشكل"إلعاد".جمعيةكذلكتديرهاواليتاألمويّة)القصور(منطقةاألقصىالمسجدجنوب

رسائلفيهتتكررداوود)مدينةكيدم،مركزدافيدسون،وحديقةالرباق(حائطثالوثًاالزياراتهذهالمطاف

يهوديبتاريخالمدينةربطمحاولةهوواألبرزالمكثفعنوانهاالسائح،لهايتعرضاليتواألرسلةالتهويد

بأي ثمن كان، على حساب إخفاء الوجود الفلسطيّين.

سياسة هدم المنازل

حيإلىليصلويمتدّالهوا،بطنحيأوحلوة،واديحيّعندسلوانفياالستيطانتهديديتوقفال

"معلوتاالحتاللبلديةالفتاتفياليومالمسّمىحلوة،واديشارعمنال�وربعدالقريب.البستان

حي البستان.دافيد"، نصل إلى مفرتق طرق، يؤدي بنا جنوبًا إلى أطراف

الزراعيّة،أراضيهمفيهكانتإذسلوان،ألهاليحقيقيًابستانًاالبستانحيكانالقريب،الماضيفي

يمكناليتالمساحاتوقلّةالقدسفيالع�انيّالنشاطامتدادمع"السلق".بزراعةبالذاتواشتهروا

وكافيٍةجديدٍةمساحاٍتتنظيمعنتمتنعاليتاإلرسائيليةالع�انيّالتخطيطسياساتونتيجةفيهاالبناء

المصدرراجعأجنيب،وسائحإرسائيليطالبأوجنديألف400عنيزيدماسنويًاداوود""مدينةيزورإلعاد،جمعيةتوفرهااليتاالحصائياتحسب36
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لعدمع�اني،حيّإلىحقيقيبستانمنالبستانوتحّولللمنطقة،الزراعيالطابعفشيئًاشيئًااندثرللبناء،

وجود مساحات أخرى متاحة للبناء.

بحجةمزنًال،90حواليالبالغةمنازلهم،بهدمإنذاراتالفلسطينيونالحيّسكانيتلقى2005العاممنذ

قومية"،"حديقةإلىالبستانأرضلتحويليسعىإرسائيليمخططلصالحمنوذلكترخيص،بدونالبناء

.37داوود"وربطها مع "الحديقة القومية" القائمة فيما يسمى "مدينة

تحويكانتحالفيقوميةكحديقةاألرضمنمامساحةعنباإلعالناإلرسائيليةالسلطاتتقومماغالبًا

تحويالالبستانمنطقةأنإالواالهتمام،العنايةتستحقطبيعيةمعالمفيهاأومهمة،أثريةمكتشفات

تحتهايندرجبحتة،استيطانيةألهدافقوميةلحديقةلتحويلهاعليهاللسيطرةاالحتالليسعىهذا.منشيئًا

"حديقةهوالحديقةلهذهاالحتالليعطيهالذياالسمالعرب.السكانوطرداليهوديالوجودتعزيزهدف

وبالتاليدافيد"،"عريمملكتهموقعمنقريبةداودللملكحديقةهوالبستانأناالعتقادعلىبناءالملك"

حياةتدمريأجلمنالقدستاريخحولالمخرتعةالصهيونيةالروايةواستخدامالدينتوظيفيتم

الفلسطينيني وهدم بيوتهم وتعزيز الوجود اليهودي بالمقابل.

شباطفيسلوانبلدةفياألهالينصَببيوتهم،هدمبنيّةاالحتاللبلديةمنمتكررةإنذاراتتلقيهمبعد

صحفيةمؤت�اتتأسيسهامنذالخيمةشهدتالبستان".حيّ"خيمةباسمُعرِفتاعتصاٍم،خيمَة2009

ومدينةسلوانأحياءعلىاالحتاللسلطاتبهاتقوماليتاالعتداءاتحولللصورومعارضثقافيةوندوات

الوطينالوعيإيقاظفيكبريٌأثرٌلهاوكانودوليةمحليّةوفودًاالخيمةاستقطبتكماالقدس.

ومقاومة سياسات اإلحتالل في سلوان خاصة والقدس عامة.

مختلفةوطنيةمناسباتفيوتحولتنصبها،منذالجمعةصلواتواآلخرالحنيبنيتشهدالخيمةتزالوال

والرصاصللدموعالمسيلةالقنابلوأطلقتالخيمةحارصتاليتاالحتالل،قواتمعمواجهاتساحةإلى

بتسيلم|الملك""حديقةالبستان-حيّ،16.09.2014"بيتسيلم"،مؤسسةموقعالملك"،حديقةالبستان.."حي37
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فيماأماالمتظاهرين.منعدداعتقالإلىإضافةإغماء،بحاالتالعرشاتإصابةإلىأدىماالمطاطي،

إلىيبارشلمأنهكماتمامًا،يُلغلموهواليوم،حىتمنهالخطريزلفلمالبستان،حيهدمبمخططيتعلق

ولكنواآلخر،الحنيبنيبالهدموإنذاراتأوامرتتلقىسلوانبيوتزالتماآخر،بمعىنواسع.بشكلتطبيقه

غالبها يؤجل، وهذا ال يعين زوال المخطط من أجندة االحتالل.

هزيتيم"،"معاليهمستع�ةتقعالعامودراسحيّففياالستيطان،منسلوانمناطقبقيةتسلملم

القرنتسعينياتفيموسكوفيتش""ايفرينغاليهودياألمريكيالمليونرياشرتاهاأراٍضعلىبنيتواليت

دائمًاخطرًاالمسلحونوحراسهاوتشكلالمستوطنني،عائالتعرشاتالمستع�ةهذافيتعيشالماضي.

حراسأحدبرصاصرشفمحمدالشابقتلجريمةذلكعلىمثالآخرالمنطقة،فيالفلسطينينيحياةعلى

.2017تموز21بتاريخالمستوطنني،

خاتمة

واالقتصاديةاالجتماعيةاليوميةالحياةعلىمبارشًاأثرًاسلوانبلدةفيالصعبالسياّيسالواقعهذايرتك

الحرص-الالمثالسبيل-علىسلوانفيمكانكلفيالمنترشةال�اقبةكامرياتتخرتقإذللفلسطينيني.

إلىدائمبشكلاالحتاللرشطةدورياتتواجدويؤديمنازلهم.أبوابعلىحىتالفلسطيننيخصوصية

كمامختلفة.ذرائٍعتحتالمخالفاتمنالتجاريةالمحالتسلموالوالشبان.األطفالعلىمست�ةاعتداءاٍت

وغريهابالكرةيلهونالذيناألطفالبنياألزقةفييتجولونالذينالمستوطننيحراسجموعوتسلب

البيئة اآلمنة اليت يحتاجها الطفل.

فيمااالحتاللبلديةمنمقصودةإهمالسياسةمنأحيائهابمختلفسلوانتعانيسبق،ماكلفوق

سلوانفيالعامةالمعاشةالبيئةيجعلمماالبناء،مخططاتعلىوالمصادقةالتحتيةالبنيةبتحسنييتعلق

من أقىس البيئات في القدس.

فيهيست�آخرمشهدًايحجباللكنهسلوان،عنالحديثعندبروزًاواألكرثالقايسالمشهدهوذلك

خلق معاٍن متجددة للحياة والبقاء.الفلسطينيون في الصمود في أراضيهم وأحيائهم، محاولني




