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ركز املعلومات اإلسرائيلي حلقوق اإلنسان يف األراضي تقرير مشترك لبتسليم مل
 :تاريخ من الضم معروف مسبقاً "بعنوان " بمكوم"ومؤسسة  "بتسيلم" احملتلة

 نوايا حكومة إسرائيل من إقامة معاليه أدوميم، خطة ربطها بمدينة القدس 
  " واملس بالفلسطينيين 

 ١٢/٢٠٠٩/؟

 

  

  مشترك تقرير ملخص

منطقة نفوذ معاليه أدوميم، التي تضم مدينة معاليه أدوميم واملنطقة الصناعية ميشور أدوميم، 
إن مستوطنة معاليه أدوميم تعتبر املستوطنة . احة كبيرة يف عمق الضفة الغربيةتسيطر على مس

حتتل دونم، وهي  ٤٨.٠٠٠األكبر من حيث منطقة نفوذها، حيث تمتد على مساحة تصل إىل حوايل 
 .املرتبة الثالثة من حيث حجم السكان بعد املستوطنتين املتدينتين بيتار عليت وموديعين عليت

الكثير من اإلسرائيليين يعتبرون معاليه أدوميم كواحدة من املدن اإلسرائيلية والتي ستبقى، يف أي 
  .طينيين، حتت السيطرة اإلسرائيليةتسوية مستقبلية مع الفلس

على أساس هذا التصور، اتخذت احلكومات اإلسرائيلية يف السنوات األخيرة الكثير من اخلطوات 
من حيث األداء والتواصل الهادفة إىل تقوية الصلة بين معاليه أدوميم وبين مدينة القدس 

 يف هذا اإلطار، صادقت السلطات املسئولة عن التنظيم والبناء على خرائط هيكلية لبناء .اجلغرايف
، املوجودة يف منطقة نفوذ معاليه أدوميم وتطل على حدود بلدية E1		األحياء السكنية يف منطقة

على الرغم من ذلك،  .بسبب معارضة اإلدارة األمريكية مل يتم لغاية اآلن بناء هذه األحياء. القدس
ق وبناء ، وتم خالل أعمال إقامة املقر شق الطرE1	فقد نقلت إسرائيل مقر شرطة شاي إىل منطقة

 .مقربة من املقرالبنية التحتية حيث ستخدم مئات الوحدات السكنية التي من اخملطط إقامتها على 
ومن اخملطط أن مسار اجلدار الفاصل الذي صادقت عليه احلكومة يف املنطقة سوف يُبقي يف 

أدوميم دونم، وال تتضمن فقط املنطقة املبنية ملعاليه  ٦٠.٠٠٠أكثر من " اإلسرائيلي"الطرف 
رغم أن بناء اجلدار  .اسعة تهدف إىل التوسيع املستقبلي، بل أيضا مساحات و)دونم ٤.٠٠٠حوايل (

فما تزال اخلطط اخلاصة بإقامة  -  الدعاء الدولة، بسبب صعوبات تتعلق بامليزانية وفقاً - توقف
  .مناطق واسعة إلسرائيل على حالها اجلدار الفاصل يف املسار احملدد وضم

                                                            
  بتسيلممركز املعلومات اإلسرائيلي حلقوق اإلنسان يف األراضي احملتلة: املصدر ،  

http://www.btselem.org/arabic/publications/summaries/200912_maale_adummim 



٢ 
 

يفحص هذه اإلجراءات من  - ثمرة تعاون بين جمعية بمكوم وبين منظمة بتسيلم - ر احلايلالتقري
جغرافية، بمنظار تاريخي وعلى ضوء مستندات من أرشيف الدولة، التي  - وجهة نظر تنظيمية

  .ور ويتم الكشف عنها هنا ألول مرةأمام اجلمه فتحت مؤخراً

رت حكومة إسرائيل منطقة معاليه أدوميم منطقة تهدف نه منذ البداية اعتبتدل هذه الوثائق على أ
إىل خدمة االحتياجات الداخلية ملدينة القدس، رغم أن احلديث يدور عن منطقة حمتلة حتتفظ بها 

  .ويحظر عليها استعمالها ألغراضها للقانون الدويل، كوصية فقط إسرائيل، وفقاً

ادوميم إقامة املنطقة الصناعية اجلديدة  قررت احلكومة يف ميشور ١٩٧٤هكذا، منذ نهاية العام 
، صادرت ١٩٧٥بعد مرور بضعة أشهر، يف العام . التابعة للقدس، وعلى مقربة منها معسكر عمال

مصادرة مساحات إضافية  وتم الحقاً. دونم لغرض إقامة معاليه أدوميم ٣٠.٠٠٠إسرائيل حوايل 
إن عملية املصادرة التي . العامة يف املدينةلتوسيع املستوطنة، لشق الطرق وتطوير البنى التحتية 

إن مصادرة األراضي ألغراض االستيطان ممنوعة ليس فقط . تمت يف معاليه أدوميم غير مسبوقة
ن معظم كما أ. للمواقف الرسمية للحكومات اإلسرائيلية املتعاقبة ا وفقاًيف القانون الدويل، بل أيضً

تمت  عنها على أنها أراضي دولة أو على أراضٍ تم اإلعالن املستوطنات أقيمت على أراضٍ
يبدو أن األراضي صودرت يف معاليه أدوميم . ألغراض عسكرية - بصورة مؤقتة - مصادرتها

 من مدينة القدس، ومنطقة ستبقى دائماً متكامالً ألن حكومة إسرائيل اعتبرت هذه املنطقة جزءاً
  .ها إىل األبدهذا فقد قررت مصادرتحتت السيطرة اإلسرائيلية، ول

 .يه أدوميم مل تكن خالية من البشرإن عشرات آالف الدونمات التي تمت مصادرتها لصالح معال
صصة خالل أعمال البناء يف املستوطنة تم طرد مئات البدو من قبيلة اجلهالين من املواقع اخمل

 - ة اجملاورةكما حلق الضرر البالغ بسكان البلدات الفلسطيني .لألحياء السكنية يف املدينة
ياطي األراضي بسبب البناء الذي سيطر على مساحات كبيرة من احت - العيزرية، أبو ديس وعناتا

دونم من أراضي 	11.350 دونم من بين	6.500	هكذا، فإن حوايل .اخلاص بهذه البلدات
نقص  نتيجة لذلك، يعاين سكان العيزرية من .يوم يف منطقة نفوذ معاليه أدوميمالعيزرية تقع ال

  .وفرة للبناء ومن اكتظاظ سكني عالخطير يف األراضي املت

للشعب الفلسطيني يف تقرير  باحلق اجلماعي إن املوقع اجلغرايف ملعاليه أدوميم يمس أيضاً
إن املستوطنة تبتر الضفة الغربية يف نقطة إستراتيجية وتقسمها إىل كانتونين اثنين  .مصيره

  .للوجود وذات تواصل جغرايف منطقي لة فلسطينية قابلةبحيث ال يكون من املتاح إقامة دو

من املتوقع إلكمال اجلدار الفاصل يف املسار املصادق عليه وتطبيق خطط البناء يف 
  .ملس بحقوق اإلنسان للفلسطينيينبصورة تامة أن يزيد أكثر من ا		E1	منطقة



وال  الفلسطينية، الدراسات ملؤسسة حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات مؤسسة
 :التالــــــي البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك املؤسسة إدارة من بإذن إال إلكترونياً توزيعها أو نشرها يمكن

ipsbeirut@palestine‐studies.org    
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو لوثائقا هذه حتميل يمكن
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