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  2007 كانون اول  لشهرالتقرير الشهري لالنتهاكات االسرائيلية في بلدة ابوديس

 خالل الشهر  وقد تم، الماضيكانون اول شهر استمرت االعتداءات االسرائيلية على المواطنين في بلدة ابوديس خالل

ن اصحاب المحالت  واثنين ممدارس ابوديس  اربعة طالب من اشخاص من بلدة ابوديس وهمسبعة الماضي اعتقال

فيما تكررت خالل الشهر الماضي عمليات ، شاب كان قد افرج عنه في شهر شباط الماضيباالضافة الى  التجارية

 اإلسرائيلية خالل االنتهاكاتوسوف يرصد التقرير تفاصيل هذه دهم المحالت التجارية واحتجاز اصحابها داخلها، 

  :على النحو التالي الماضي تشرين ثانيشهر 

  :بناء الجدار ومصادرة األراضي

على الرغم من استمرار العمل  •

في المقطع الشرقي لجدار الفصل في 

المنطقة الشرقية لبلدة ابوديس بما 

فيها االراضي التي تمت مصادرتها 

بداية شهر اكتوبر الماضي بقرار 

مصادرة عسكري يحمل الرقم 

المنطقة بموعد محكمة االعتراض على قرار المصادرة ولم  اال ان السلطات االسرائيلية لم تخطر أهالي 07/ت/17

يتمكن االهالي حسب ما أبلغوا به عند صدور قرارات المصادرة من التوجه الى االراضي المصادرة برفقة االدارة 

تي المدنية وذلك حسب القوانين االسرائيلية وقد افاد المحامي بسام بحر بانه لم يحدث اي تقدم في قضية االعتراض ال

 .قدمها مجلس محلي ابوديس ضد قرار المصادرة
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 2007على الصعيد نفسه تتسارع وتيرة العمل في منطقة الفنادق التابعة لمستوطنة معالي ادوميم مع نهاية العام  •

وذلك على الرغم من التصريحات والتعهدات االسرائيلية في وقف اعمال االستيطان في الضفة الغربية فقد شهد الشهر 

 حركة عمران كبيرة في المواقع االستيطانية المحاذية لمستوطنة معالي ادوميم بما فيها فتح طرق جديدة تصل الماضي

الى موقع مخفر الشرطة الذي تم بناءه خالل العام الماضي على التالل الواقعة بين مستوطنة معالي ادوميم ومدينة 

   .E1اً بمشروع  وهو المشروع االستيطاني المعروف اسرائيليالقدس المحتلة

 

  على الوصلة  االستيطاني زوروا موقعنا االلكترونيE1لمعلومات اضافية حول مشروع *   •

http://www.camdenabudis.net/settlements.html  

لمعلومات اضافية حول عمليات مصادرة االراضي االخيرة الرجاء على موقعنا االلكتروني في نشراتنا **  •

 .الصحفية

http://www.camdenabudis.net/docs/CADFA%20Press%20Release%2014-10-07.doc     

هناك معلومات اضافية حول واقع االستيطان في مدينة القدس المحتلة في تقرير االمم المتحدة المعنون **  •

لماضي بالتأثيرات االنسانية على الفلسطينيين جراء االستيطان والجدار في الضفة الغربية الذي نشر في شهر تموز ا

  :على الوصلة

• http://www.ochaopt.org/?module=displaysection&section_id=1&format=html 
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  :على صعيد الوضع االقتصادي

سـر  لغاية حيث لم تتمكن العديد مـن األٌ صادية صعبة ل في اوضاع اقتهر الماضي حل عيد االضحى المبارك خالل الش 

ر مبرر السعار السلع     الصعبة، يأتي ذلك في ظل استمرار االرتفاع الغي         المعيشية من االحتفال باالعياد بحكم اوضاعهم    

  .لمدة ثالث ايام خالل الشهر الماضي شهدت المدارس الحكومية اضرابات االستهالكية، فيما

  

  :ت االسرائيلية على الحواجز حول ابوديسعلى صعيد االنتهاكا

منذ ان اقدمت اسرائيل على بناء جدار الفصل العنصري حول مدينة القدس تم اغالق كل الطرق الرابطة بين المدينة                 

المحتلة والضواحي المحيطة بها، وقد تم اقامت معابر خاصة لمرور المواطنين الى المدينة، بالنسبة لبلـدات شـرقي           

السلطات االسرائيلية معبر في المنطقة الواقعة بين جبل الزيتون وبلدة العيزرية يسمح للمـواطنين مـن   القدس اقامت   

حملت هوية الضفة الغربية ممن تتوفر لديهم تصاريح مرور باستخدامه من خالل اجراءات معقدة وطويلـة خاصـة            

ى الحاجز المقام على طريق القدس الـزعيم        بعد ان تم استخدام بصمة اليد باالضافة الى التصريح، وقد تم االبقاء عل            

المؤدي الى مستوطنة معالي ادوميم لمرور حملت الهوية المقدسية فقط، من خالل هذا الجزء من التقريـر سنرصـد       

  :االسرائيلية على الحواجز المحيطة بمنطقة شرقي القدساالنتهاكات 

وريات باالضافة الى مجموعة من الجنود المشاه  اقتحمت قوة عسكرية اسرائيلية مكونة من خمس د11/12الثالثاء  •

 والمحالت التجارية وقد ذكر العتداء على المواطنينبلدة ابوديس عند الساعة الثامنة مساء حيث قام الجنود با

ؤدي الى معسكر الجيش مشهود عيان ان الجنود قاموا بتكسير الزجاج االمامي لبقالة عريقات على المفترق ال

. البلدة فيما اقتحمت مجموعة اخرى من الجنود مقهى بيتلز وقاموا بتحطيم بعض مقتنيات المقهىاالسرائيلي في 

وقد توجه الجنود بعد ذلك الى مفترق جامعة القدس حيث قاموا باقتحام محالً تجارياً واالعتداء على اصحابه 
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 داود عواد واحمد راضي بالضرب وتكسير زجاجه قبل ان يتم اعتقال اصحاب المحل وهما الشابين عبد اهللا

وقد تواصل االعتداء حيث افاد اصحاب المحال التجارية في شارع جامعة القدس ان الجنود ارغموهم عريقات 

 وقد اجبر العشرات على اغالق محالهم التجارية فيما تم اقتحام مقهى يافا في نفس الشارع وتحطيم بعض مقتنياته

 .دار بدعوى فحص هوياتهممن الشبان للوقوف لمدة طويلة بجانب الج

بالغ جمعية صداقة كامدن ابوديس عن االعتداء من خالل العديد من المواطنين في بلدة ابوديس  تم إ:مالحظه •

ن اصيبوا م اعتقالهم اثناء االعتداء والذيالذين عبروا عن قلقهم جراء ما حصل وتحديداً عن مصير الشابين الذين ت

وقد ارسل لنا بعض شهود العيان صور للجنود االسرائيليين اثناء اعتدائهم . اصابات بليغه نتيجة تعرضهم للضرب

 :بالضرب على هذان الشابان في الشارع العام، يوجد تقرير مفصل من شهود العيان على الوصلة

website:http://www.camdenabudis.net/docs/Report%20on%2011th%20Dec%2007.doc 

حى المبارك منعت سلطات االحتالل المئات من المواطنين من الدخول الى مدينة  يوم عيد االض19/12االربعاء  •

كثفت السلطات االسرائيلية من تواجد القدس المحتلة الداء صالة العيد في المسجد االقصى صباح يوم العيد وقد 

مدينة بغيت التواصل جنودها على المعابر والحواجز المحيطة بالمدينة المحتلة لمنع المواطنين من الوصول الى ال

 .مع اهلهم في الجانب االخر من جدار الفصل

 اقدمت سلطات االحتالل على اغالق حاجز الكونتينر المقام على الطريق بين ابوديس وبيت لحم 22/12السبت  •

منذ ساعات الصباح وقد استمر االغالق حتى صباح اليوم التالي حيث شهدت المنطقة ازدحام كبير جداً لعدم 

.                                                                                                                        ح للمواطنين من العبور من والى مدينة بيت لحمالسما

  وفي ساعات المساء قامت قوة اسرائيلية بإغالق المحالت التجارية في شارع جامعة القدس23/12االحد  •

واالعتداء على المارة فيما أجبر مرتادوا المقاهي في هذا الشارع الى الخروج الى الشارع والوقوف لمدة اكثر من 
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د عيان ان الجنود اعتدوا بالضرب على الشاب احمد عماد عياد الذي هساعتين بحجة فحص هوياتهم وقد افاد شو

 .اصيب برضوض في كافة انحاء جسمه

بح متكرر خالل الشهر الماضي قام جنود من الجيش االسرائيلي بارغام اصحاب  في مشهد اص28/12الجمعة  •

المحالت التجارية في شارع جامعة القدس على اغالق محالهم التجارية منذ ساعات المساء وقد افاد احد اصحاب 

عقاب جماعي ألهالي ثارة المشاكل حتى يمنعونا من القيام بعملنا وكسرائيليون يتعمدون إ المحالت ان الجنود االهذه

نفسهم وال يسمح  ويبدأون بإغالق ابواب المحالت بأالبلدة حيث يأتي الجنود ودون سابق انذار بشكل استفزازي

 .لتالي فانه يحتجز في محله حتى ساعات متأخرة من الليللصاحب المحل حتى بمغادرة محله وبا

سرائيليين قاموا باحتجاز مجموعة من ن جنود إإبوديس باد سائق يعمل على طريق رام اهللا أف أ31/12االثنين  •

السائقين عند مدخل ضاحية الرام وقاموا بمصادرة مفاتيح سياراتهم واضاف انه وعدد من السائقين انتظروا اكثر 

  .من ساعتين حتى اعيدت مفاتيح سياراتهم

  :االعتقاالت والمداهمات

د سلطات االحتالل اإلسرائيلي حيث قام الجيش على ي الشهر الماضياستمرت حمالت الدهم واالعتقال خالل 

اإلسرائيلي بمساندة المخابرات بعدة حمالت مداهمة ليليه تعرضت خاللها منازل المواطنين الى التفتيش والتخريب 

  :على ايدي الجنود وقد شهدت البلدة خالل الشهر الماضي عدة حمالت من االعتقاالت كانت على النحو التالي

همت قوة عسكرية اسرائيلية في ساعة متأخرة من الليل ثالث منازل في ابوديس حيث اعتقل  دا5/12الخميس  •

 عام وجميعهم طالب في 16 عام وثائر علي حلبية 16 عام ورأفت حسن عواد 16كل من ايمن صقر صالح 

 .مدرسة ابوديس الثانوية للذكور
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ة للوقود ومحالً تجارياً عند الساعة الثامنة  لحرس الحدود تداهم محط دورية اسرائيلية تابعة11/12الثالثاء  •

مساء حيث قام الجنود باعتقال كالً من احمد راضي عريقات وعبداهللا داود عواد بعد ان اعتدوا عليها بالضرب 

 معالي داخل محالتهم التجارية عند مفترق جامعة القدس وقد تم اقتياد االثين الى مخفر الشرطة في مستوطنة

ادوميم حيث تم توجيه التهم لهم وتحويلهم الى مركز توقيف في مستوطنة عتصيون بالقرب من مدينة بيت 

 .لحم

 ليلة عيد االضحى داهمت قوة عسكرية اسرائيلية منزل المواطن عبد الرزاق عياد في منطقة               19/12االربعاء   •

سيدة عجوز تـسكن المنـزل      اسباب ويذكر ان    شارع جامعة القدس وقام الجنود بتفتيش المنزل دون ابداء اي           

 .بمفردها

 قوة عسكرية تعتقل الشاب اسماعيل احمد خلف بعد مداهمت منزله في ساعة متأخرة من الليل ويـذكر         19/12 •

 .ان اسماعيل كان قد امضى فترة سنتين ونصف في سجون االحتالل وقد افرج عنه في شهر شباط الماضي

ة اسرائيلية في ساعة متأخرة من الليل منزل المواطن احمد عطية حلبيـة              داهمت قوة عسكري   27/12الخميس   •

 عام وهو طالب في مدرسة ابـوديس        16وقد تم تفتيش المنزل قبل ان يعتقل الجنود ابنه محمد البلغ من العمر              

  .الثانوية للذكور

  : شؤون األسرى

 االعتقال وذلك أسوة بباقي أبنـاء فلـسطين،         خالل سنوات االحتالل الطويلة تعرض المئات من أهالي ابوديس لعمليات         

 18 كان من ضمنهم العديد من االطفال الذين لم يتجـاوز عمـرهم      والذين يتم اعتقالهم لمقاومتهم المشروعة لالحتالل،     

 مع العلم العديد مـن المعتقلـين        طفل، 22سرائيلية من ضمنهم    معتقل في السجون اال    67 من ابوديس اليوم   يوجد عام،

الى التعذيب واساءة المعاملة باالضافة الى ارغامهم تقديم اعترفات والتوقيع على افـادات باالضـافة الـى                 يتعرضون  
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 احتجــاز العديــد بــدون تقــديمهم الــى المحــاكم لمزيــد مــن المعلومــات الرجــاء مطالعــة           

html.prisoners/net.camdenabudis.www://http  

لمؤتمر انابوليس لكن ما     دار الحديث خالل الشهر الماضي عن امكانية االفراج عن بعض المعتقلين الفلسطينيين كنتيجة            

حدث في ابوديس تصادف االفراج عن معتقلين انهوا مدة احكامهم في نفس الفترة، كذلك فقد تم اعتقـال العديـد مـن                      

  .شهر كانون ثاني الماضيالمواطنين ما بعد المؤتمر وخالل 

 افرجت السلطات االسرائيلية عن كالً من مهند فوزي صالح بعد ان امـضى فتـرة محكوميتـه      3/12االثنين   •

ومحمد صالح عريقات بعـد  البالغة ستة سنوات ومحمد ابو علي بعد ان امضى مدة اربعة سنوات في سجون االحتالل       

عد ان امضى سنة وعمر يوسف ابوهالل بعد ان امـضى اربعـة             ان امضى مدة تسعة شهور وعبد محمد عبد الديك ب         

 وتجدر االشارة هنا ان كل هؤالء المعتقلين قد اكملوا مدة احكـامهم        .سنوات وفاروق حلبية بعد ان امضى تسعة شهور       

من قبل اسرائيل عن افراجها عن مجموعة من المعتقلين مـا بعـد             وقد تصادف االفراج عنهم مع ما تم االعالن عنه          

 .ؤتمر انابوليس كذلك فقد تم اعتقال العديد من المواطنين ما بعد المؤتمر وخالل شهر كانون ثاني الماضيم

 شيكل كفالة لحين تحديد جلسة 25000االفراج عن المحامي عبد محمود ربيع بعد ان دفع مبلغ  4/12 الثالثاء •

 .نزله لمرتين على التواليمحكمة له وكان عبد قد اعتقل في الشهر الماضي بعد ان تمت مداهمت م

 16 محكمة عوفر العسكرية تحكم بالسجن لمدة ستة اشهر على الطالب احمد حـسني عـوض               5/12االربعاء   •

 .عام بعد ان كان قد اعتقل في الشهر الماضي بتهمة رشق الحجارة

ر ان حمـاد     االفراج عن االستاذ حماد يوسف عليان بعد اعتقال اداري لمدة اربعة شهور ويذك             6/12الخميس   •

 .هو معلم رياضيات في مدرسة المعهد العربي وقد كان اعتقل في الماضي عدة مرات

 السلطات االسرائيلية في مركز توقيف عتصيون ترفض السماح الهالي المعتقلين احمد عريقات             13/12الخيس   •

 .هوا الى مركز التوقيف الرسالهاوعبداهللا عواد بادخال مالبس واحتياجات لهم بعد ان ابلغهم محامي المعتقلين بان يتوج
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 . االفراج عن الشاب علي جاموس بعد اعتقال اداري دام لمدة اربعة شهور13/12الخميس  •

 ابلغت لجنة الصليب االحمر عائالت المعتقلين احمد عريقات وعبداهللا عواد بـان منـدوب مـن        16/12االحد   •

فاد الصليب ان المعتقلين يعانيان مـن آثـار ضـرب           الصليب االحمر زار المعتقلين في مركز توقيف عتصيون وقد ا         

وختوش فيما يعاني المعتقل احمد عريقات من آالم في احدى ساقيه نتيجة الضرب الذي تعرض له اثناء وبعد اعتقالـه                    

 .على ايدي افراد من حرس الحدود االسرائيلي

 بعد ان امضي في االسـر مـدة    افرجت السلطات االسرائيلية عن كالً من ابراهيم حسين جفال         17/12االثنين   •

 شهراً  13 شهراً والشاب أثير محمد عليان بعد ان امضى مدة           23 شهراً وابراهيم جمال محسن بعد ان امضى مدة          23

 .في سجون االحتالل

 .حلبية بعد ان امضى فترة اربعة شهور في االعتقال االدارياالفراج عن عمران وراد  20/12الخميس  •

عن الشاب اسماعيل احمد خلف بعد ان اعتقل لمدة تسعة ايام قضاها في تحيق مركز                االفراج   27/12الخميس   •

 .توقيف عتصيون

 محكمة عسكرية اسرائيلية تحكم بالسجن المؤبد على االسير ابراهيم محمـد عيـاد ويـذكر ان                 30/12االحد   •

 عـام   12ماً بالسجن لمـدة      وقد كانت محكمة عسكرية اسرائيلية قد اصدرت حك        2004ابراهيم معتقل منذ مطلع العام      

  .على المعتقل عامر محمد عيد بحر الذين اعتقل مع ابراهيم في نفس القضية

 الف شيكل للمستشفى حيث 80بدفع مبلغ  محسن  صالح محمدطالبت ادارة مصلحة السجون عائلة االسير •

 محمد ولم يتسنى لهم زيارته يعالج وذلكم بدل عالجه ويذكر ان عائلة محمد لم تتلقى بعد اي تقرير تفصيلي عن مرض

 .منذ شهر آب الماضي

  االعتداء على مدرسة ابوديس  •
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لم ترد اي ردود او اية معلومات من الجانب االسرائيلي حول اعادة فتح التحقيق في القضية بعد ان تقدم مدير المدرسة 

  . القضيةباستئناف جديد منتصف شهر ايار الماضي فيما تتابع جمعية حقوق المواطن العمل على

   موجودة على موقعنا االلكترونيتفاصيل حول االعتداء على المدرسة من قبل حرس الحدود االسرائيلي

net.camdenabudis.www.  

  

 :                 خالصات وتوصيات

  :الموقع االكتروني الخاص لالمم المتحدةحول المعاهدات واالتفاقيات الدولية على هناك معلومات هامة 

http://www2.ohchr.org/arabic/law/index.htm   

   بعض من هذة المعاهدات التي تقوم اسرائيل بانتهاكها

 :الجدار الفاصل . 1

 من الرأي االستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في التاسع مـن تمـوز عـام                153،  152،  133 بالفقرات   عمالً

 بوقف أعمال بناء الجدار في االرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس المحتلة ومـا حولهـا،                 اسرائيل  نطالب 2004

ة واللـوائح   وان تفكك على الفور الهيكل االنشائي القائم هناك وان تلغي أو تبطل مفعول جميـع القـوانين التـشريعي                  

  .التنظيمية المتصلة به

 التعذيب واساءة معاملة المعتقلين . 2
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لعديد من االتفاقيات الدولية المعنية بمسائل حقوق االنسان على تحريم التعـذيب والمعـامالت القاسـية وغيـر     نصت ا 

االنسانية منها ما جاء في االتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية التي اكدت في مادتها السابعة علـى عـدم جـواز               

 تم توقيع اتفاقية دوليـة      1948في العام   . و غير انسانية او مهينة    اخضاع أي فرد للتعذيب او العقوبة او معاملة قاسية ا         

  .من قبل االمم المتحدة لمنع التعذيب

 مصادرة االراضي . 3

  .1907 من لوائح الهاي لعام 46  يشكل مخالفة للمادةاألراضيستيالء على الممتلكات إن اال 

المتعلقة بقوانين تصاريح المرور ومعانـاة  مع مالحظة االنظمة االحتاللية ( المساواه في التعامل مع االشخاص   . 4

 المواطنين في القدس المحتلة

 بعد أن قد وقّعت وصادقت على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الصادر عـن الجمعيـة                  إسرائيلأن  

ضي الفلـسطينية   ، ملزمة بتطبيق نصوصه في مجال عالقتها باألر       1976 والنافذ عام    1966العامة لألمم المتحدة عام     

تتعهد كل دولـة    : " من العهد المذكور، تنص على أن     ) 1(فقرة  ) 2( ، فالمادة     وضواحيها المحتلة بما فيها مدينة القدس    

طرف في هذا العهد باحترام الحقوق المعترف بها فيه، وبكفالة هذه الحقوق لجميع األفراد الموجـودين فـي اقليمهـا،                    

يز بسبب العرق، او اللون،أوالجنس، أو اللغة، أوالدين، أو الـرأي سياسـياً، أوغيـر    والداخلين في واليته، دون أي تمي    

 . ذلكسياسي، أواألصل القومي أو اإلجتماعي، أوالثروة، أوالنسب، أوغير

 الحقوق المتعلقة باالسر والعائالت .5



 11

  :من العهد المذكور على أنه) 17(كما تنص الماده 

شؤون أسرته أوبيته  في أوغير قانوني، لتدخل في خصوصياته أوتعريض أي شخص على نحو تعس  ال يجوز-أ

  .أومراسالته

 . من حق كل شخص أن يحميه هذا القانون من مثل هذا التدخل أو المساس-ب

من خالل تقريرنا لهذا الشهر يتضح ان الموطنين في ابوديس الزالوا يعانون من االنتهاكات االسرائيلية لكل المعاهدات 

لدولية اآلنفة الذكر وعليه فاننا  نطالب المجتمع الدولي وكل المناصرين للحق الفلسطيني بالضغط على واالتفاقيات ا

ان ، ووضع حد النتهاكاتها للقانون الدولي اإلنساني، ولمباديء الشرعة الدولية لحقوق اإلنسانل) القوة المحتلة(اسرائيل 

  .معاهدات واالتفافيات الدوليةتوقف االنتهاكات ضد المواطنين الفلسطينيين عمالً بال

 

    

 


