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  2008 شباط  لشهرالتقرير الشهري لالنتهاكات االسرائيلية في بلدة ابوديس

  فقد شهد شهر شباط، الماضيشباط شهر استمرت االعتداءات االسرائيلية على المواطنين في بلدة ابوديس خالل

قال والدي مداهمات واعتقاالت طالت والدي اسير في انتهاك غير مسبوق في السنوات الماضية حيث تم اعتاعتقال 

مجموعة من  فقد تم اعتقال كلة معالي ادوميم والتحقيق معهم كذاالسير احمد يوسف بدر واحتجازهم في مخفر شرط

ياتي ذلك في ظل الهجمة العسكرية االسرائيلية على قطاع غزة وما  ، ومن طالب جامعة القدس من بلدة ابوديسالشبان

وسوف يرصد التقرير االنتهاكات ر طال العديد من المباني والمساكن الحقته من قتل طال العشرات من المدنيين ودما

  :على النحو التاليفي أبوديس االسرائيلية 

  :بناء الجدار ومصادرة األراضي

 

  :ات االسرائيلية تواصل عمليات مصادرة االراضي وبناء المستوطناتالسلط 
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في الشركة الوطنية إلقامة الطرق في إسرائيل عن  ممثلة 2008أعلنت سلطات االحتالل في النصف األول من شباط 

حسين الطريق االلتفافي  دونم من أراضي قرية العيسوية وعناتا ومنطقة الخان األحمر لصالح ت1500مصادرة 

 . حاضن القدس كما جاء في قرار المصادرة– الطوق الشرقي يطانياالست

  

 األراضي الفلسطينية بشكل عام ومنطقة القدس وقراها بشكل لم تتوقف سلطات االحتالل يوماً عن مصادرة المزيد من

 والشوارع، والتي جميعها تصب في خدمة    والجسور واألنفاقستوطناتخاص وتحت شتى الذرائع مثل بناء الم
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 دونم من 1500واإلعالن عن مصادرة .  وربطها بعضها ببعض وتسهيل الحركة واالتصال ببعضهاستوطناتالم

 من %94 من مجموع أراضيها، ومن قرية عناتا التي حرمت من استعمال %83لتي فقدت حوالي أراضي العيسوية ا

 والجيش توطناتدونم وأراضي الخان األحمر المستباحة لصالح المس 34000مجموع أراضيها تقريباً البالغة 

يل محسن بدالً من  بد–اإلسرائيلي وهي في غالبها أراضي دولة ووقف إسالمي، جاءت المصادرة لصالح شق طريق 

 –قرب مضخة الوقود على طريق العيزرية " ميشور أدوميم  "وطنةمدخل مست الذي يبدأ من –طريق أبو جورج 

كيدار هارحوما  "- القدس  شمالتوطنات في جنوب القدس وشرقها بالمسوطناتوذلك لتسهيل الربط بين المست .أريحا

حاضن " شارع عرضي ضمن مخطط الطوق الشرقي المسمى ، وهو"وبزجاد زيئيف في الشمال معالي ادوميمو

  .اهين مثل شارع أريحا المحسن، شارع باتج"القدس

هناك معلومات اضافية حول واقع *** 

االستيطان في مدينة القدس المحتلة في تقرير 

االمم المتحدة المعنون بالتأثيرات االنسانية على 

الفلسطينيين جراء االستيطان والجدار في 

فة الغربية الذي نشر في شهر تموز الض

  :الماضي على الوصلة

• http://www.ochaopt.org/?module=displaysection&section_id=1&format=html 
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ــوديس  ــول ابــ ــواجز حــ ــى الحــ ــرائيلية علــ ــعيد االنتهاكــــات االســ  :علــــى صــ

 

ق كل الطـرق الرابطـة بـين         ان اقدمت اسرائيل على بناء جدار الفصل العنصري حول مدينة القدس تم اغال             منذ 

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

شرقي القدس اقامت السلطات االسرائيلية معبر في المنطقة الواقعة بين جبل الزيتون وبلدة العيزرية يسمح للمواطنين                

الغربية ممن تتوفر لديهم تصاريح مرور باستخدامه من خالل اجراءات معقدة وطويلة خاصة        من حملت هوية الضفة     

بعد ان تم استخدام بصمة اليد باالضافة الى التصريح، وقد تم االبقاء على الحاجز المقام على طريق القدس الـزعيم                    
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 هذا الجزء من التقريـر سنرصـد   المؤدي الى مستوطنة معالي ادوميم لمرور حملت الهوية المقدسية فقط، من خالل    

  :االسرائيلية على الحواجز المحيطة بمنطقة شرقي القدساالنتهاكات 

، بالقرب من  عاما13د نور جوهر ن اعتدت قوة من جنود االحتالل بالضرب المبرح على الفتى مه :8/2 الجمعه •

  . الى مركز صحي قريب للعالجهت نقلوالحقت اضرار جسدية بالفتى استدع سجد صالح الدين في بلدة ابوديس،م

اصابت مجموعة من الشبان من بلدة ابوديس برصاص مطاطي اثناء مشاركتهم في مسيرة تـضامنيه    22/2الجمعة   •

في بلدة بلعين وكانت الفعاليات الوطنية في ابوديس قد نظمت زيارة الى بلدة بلعـين للمـشاركة فـي الظـاهرات                     

 .دةاالسبوعية ضد بناء جدار الفصل في البل

   :القوانين االحتاللية المتعلقة بالمواطنه في القدس
 

 1973لقد عملت الحكومات اإلسرائيلية المتعاقبة على تنفيذ توصية اللجنة الوزارية اإلسرائيلية لشؤون القـدس لعـام                 

 للـسكان،   من المجوع العام  % 22برئاسة غولدا مائير والتي تقضي بأن ال يتجاوز عدد السكان الفلسطينيون في القدس              

وذلك إلحداث خلخلة في الميزان الديمغرافي في المدينة، لذلك فقد لجأت سلطات االحتالل إلى اسـتخدام الكثيـر مـن                 

األساليب لتنفيذ هذه الوصية والتي كان آخرها سحب الهويات من السكان العرب في القدس ولكن بـالرغم مـن إقـدام           

من % 35ف عائلة مقدسية إال أن الفلسطينيون ال يشكلون حوالي          السلطات على سحب الهويات من أكثر من خمسة آال        

 2006 لقد شهد العام     مجموع السكان داخل حدود المدينة وذلك نتيجة عودة آالف المقدسيين للسكن داخل حدود القدس،             

فـي  يأتي هذا  . مواطن مقدسي بحجج مختلفة حسب احصائيات وزارة الداخلية االسرائيلية1363سحب هويات حوالي 

الوقت الذي فصلت اسرائيل نهائياً اي تواصل بين المدينة المحتلة والضواحي التي تضم العديد من السكان مـن حملـة       

بطاقة هوية القدس حيث يتواجد العديد من االسر في ابوديس ممن يحمل افرادها الهويات المختلطة بين الضفة الغربيـة    

  .والقدس



 6

 

 

 

  :االعتقاالت والمداهمات •

على يد سلطات االحتالل اإلسـرائيلي حيـث قـام الجـيش            كانون ثاني   شهر  الت الدهم واالعتقال خالل     استمرت حم 

اإلسرائيلي بمساندة المخابرات بعدة حمالت مداهمة ليليه تعرضت خاللها منازل المواطنين الى التفتـيش والتخريـب                

  :عتقاالت كانت على النحو التاليعلى ايدي الجنود وقد شهدت البلدة خالل الشهر الماضي عدة حمالت من اال

حيث اقتحمت قوة عسكرية  في بلدة ابوديس  اعتقاالت  بحملةقامت قوات االحتالل االسرائيلي :  13/2 االربعاء •

ي حلبية ، احمد يوسف حلبيه ، مهد  منازل عدد من المواطنين في حي الحلبية في البلدة ، واعتقلت عمير داود 

  .حلبيه ، حيث قامت بتفتيش منازلهم وبثت الرعب في قلوب ذويهم

المواطن عمر ربيع من بلدة بمداهمة منزل  قامت قوه من جنود االحتالل يعد منتصف الليل   :14/2 الخميس •

 . ه قبل ان تقوم باعتقالزلمنالوعملت على تفتيش   ، ابوديس

ن خميس رات االسرائيلية بعد منتصف الليل منزل المواط داهمت قوة من جيش االحتالل والمخاب:17/2 االحد •

بإعتقال   بعملية تفتيش واسعه داخل المنزل قبل أن تقوم   حيث قامت هذه القوات  ،بحر في بلدة ابوديس عيد 

 الى هضرب المبرح على كافة انحاء جسده امام ذوية ونقل عاماً وتعتدي عليه بال28بحر خميس نجلة خالد 

 ".ون معتقل كفار عصي

 داهمت قوة من جنود االحتالل والمخابرات االسرائيلية في ساعة متأخرة من الليل منزل  :18/2 االثنين •

يه الى وقامت بتفتيش المنزل واخراج كل من ف   في حي الحلبية ببلدة ابوديس ما عا18االسير احمد يوسف بدر 

 بدر  يوسف احمد والد االسير بإعتقال  وماعت جو من الفوضى فيه، قبل ان تقواش  العراء في البرد القارس،



 7

، حيث احتجزت لى مركز التحقيق في معالي ادوميمواقتادوهما ا عاما، 46 فاطمة علي الفي   ووالدتة   عاما56ً

 سلطات االحتالل والدي االسير لمدة أربع ساعات متواصلة في جو من الضغط النفسي واالبتزاز في محاولة

 .جلهماالستدراجهما لالعتراف عن ن

 وجدي عياد في حي الحلبية في ابوديس وقد افاد المواطنين قوة اسرائيلية تداهم منزل المواطن   24/2 االحد •

في الحي ان الجنود اقتحموا منزل المواطن وجدي ومنزالً مجاوراً يسكنه طالب من جامعة القدس وقاموا 

 . جهة غير معلومة واقتيادهم الىباعتقال اثنين من الطالب

 جامعة القدس ان سبعة من طالبها من مختلف مناطق الضفة الغربية  افاد مكتب شؤون الطلبة فيالسياقنفس في 

الطالب احمد محمود نمر والطالب حمزة حمد مرعي والطالب ابراهيم عبد  :تم اعتقالهم خالل شهر شباط وهم

والطالب صالح صالح الدين الفتاح حبية والطالب جمال موسى نمر حج علي والطالب مجاهد محمود كميل 

 .مما يرفع عدد المعتقلين من طلبة الجامعة الى اكثر من سبعينوالطالب امجد فهد بلوط 

  

  

  : شؤون األسرى

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

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

 70 هذا باالضافة الى اكثر مـن   طفل،20 معتقل في السجون االسرائيلية من ضمنهم    75من ابوديس اليوم      يوجد عام،

ـ      اً بان علماسير من طلبة جامعة القدس في ابوديس،         ذيب واسـاءة المعاملـة    العديد من المعتقلين يتعرضون الـى التع
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باالضافة الى ارغامهم تقديم اعترفات والتوقيع على افادات باالضافة الى احتجاز العديد بدون تقديمهم الـى المحـاكم                  

  html.rsprisone/net.camdenabudis.www://httpلمزيد من المعلومات الرجاء مطالعة   

 بالسجن لمدة اربعة اشهر  المعتقل هيثم عريقاتعسكرية االسرائيلية على الطالبكمة الالمححكمت  13/2االحد  •

 . شيكل وقد تم االفراج عن هيثم في نهاية شهر شباط1500وغرامة مالية 

 23لسجن لمدة باسيف خليل ابوهالل حكمت المحكمة العسكرية االسرائيلية على الطالب المعتقل  13/2االحد  •

   . شيكل3000شهراً وغرامة مالية 

  :العتداء على مدرسة ذكور ابوديس ا•

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

  .ف شهر ايار الماضيباستئناف جديد منتص

  . موجودة على موقعنا االلكترونيمن قبل حرس الحدود االسرائيليتفاصيل حول االعتداء على المدرسة 

  

 :                 خالصات وتوصيات

وضـع حـد    ل) القوة المحتلة (اسرائيل  نطالب المجتمع الدولي وكل المناصرين للحق الفلسطيني بالضغط على           . 1

 بوقف أعمال بناء الجدار فـي  وبإلزامهانسان، النتهاكاتها للقانون الدولي اإلنساني، ولمباديء الشرعة الدولية لحقوق اإل      

االرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس المحتلة وما حولها، وان تفكك على الفور الهيكل االنشائي القائم هنـاك وان                   
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  مـن  153،  152،  133تلغي أو تبطل مفعول جميع القوانين التشريعية واللوائح التنظيمية المتصلة به، عمال بالفقرات              

 . 2004الرأي االستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في التاسع من تموز عام 

نصت العديد من االتفاقيات الدولية المعنية بمسائل حقوق االنسان على تحريم التعـذيب والمعـامالت القاسـية          . 2

ي مادتها الـسابعة علـى عـدم    وغير االنسانية منها ما جاء في االتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية التي اكدت ف         

جواز اخضاع أي فرد للتعذيب او العقوبة او معاملة قاسية او غير انسانية او مهينة، وعلى وجه الخـصوص فإنـه ال                    

  .يجوز اخضاع أي فرد دون رضائه الحر للتجارب الطبية او العلمية

  .1907 من لوائح الهاي لعام 52  يشكل مخالفة للمادة واألراضيإن االستيالء على الممتلكات الفلسطينية  . 3

 بعد أن قد وقّعت وصادقت على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الـصادر عـن                 إسرائيلأن   . 4

، ملزمة بتطبيق نصوصه في مجـال عالقتهـا باألرضـي    1976 والنافذ عام 1966الجمعية العامة لألمم المتحدة عام      

تتعهـد  : " من العهد المذكور، تنص على أن) 1(فقرة ) 2( ، فالمادة  وضواحيها قدسالفلسطينية المحتلة بما فيها مدينة ال     

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

غة، أوالدين، أو الـرأي سياسـياً،       اقليمها، والداخلين في واليته، دون أي تمييز بسبب العرق، او اللون،أوالجنس، أو الل            

 . ذلكأوغير سياسي، أواألصل القومي أو اإلجتماعي، أوالثروة، أوالنسب، أوغير

  :من العهد المذكور على أنه) 17(كما تنص الماده  .5

شؤون أسرته أوبيته  تعريض أي شخص على نحو تعسفي أوغير قانوني، لتدخل في خصوصياته أو  ال يجوز-أ

  .ألي حمالت غير قانونية تمس شرفه أوسمعتهأومراسالته، وال 

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

   

   


