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Camden Abu Dis Human Rights Report 
Monthly report on Israeli violations 
in Abu Dis September 2011 

التقرير الشهري لجمعية صداقة كامدن ابوديس  
االسرائيمية في بمدة ابوديس حول االنتهاكات 

3122ر أيمول لشه  
.The Israeli violations continued against the 

people of Palestine including in Jerusalem and 
its suburbs. The violations this month included 
the Israeli authorities’ decisions to destroy 
some kindergartens and schools in the Bedouin 
areas and the kidnapping of Palestinian MPs 
from the Red Cross centre and from their 
houses. 
This report will show some of the difficulties 
faced by schools in Jerusalem because of the 
Israeli racist decisions in relation to the 
Palestinian curriculum. 
Palestinian prisoners in Israeli jails started an 
open hunger strike calling for their basic 
human rights and refusing to accept new 
policies which the Israeli government were 
imposing on them in particular stopping them 
from continuing their higher education or 
sitting the towjehi (school finishing) exam. 

د المواطنين الفمسطينيين في استمرت االعتداءات االسرائيمية ض
األراضي المحتمة بشكل عام وفي القدس وضواحييا بشكل خاص، وقد 

االنتياكات التي شيدىا شير أيمول قرارات اليدم التي  أبرز كانت من 
سممتيا السمطات االسرائيمية لمروضات والمدارس في مناطق مختمفة 

ر الصميب من التجمعات البدوية، واعتقال نواب مقدسيين من مق
 .األحمر وبيوتيم في المدنية المحتمة

كذلك يعرض التقرير الصعوبات التي تواجييا المدارس الفمسطينية في 
مدينة القدس المحتمة بعد القرارات العنصرية التي انتيجتيا السمطات 

 . االسرائيمية مؤخرًا بحق المناىج الفمسطينية في المدينة المحتمة
سطينيون داخل السجون االسرائيمية إضراب بدأ المعتقمون الفمفيما 

مفتوحا عن الطعام لممطالبة بحقوقيم اآلدمية البسيط ولرفض سياسات 
وفي ما يمي  القمع التي تمارس بحقيم من قبل الحكومة االسرائيمية،

 .أىم االنتياكات التي تم رصدىا خالل شير أيمول الماضي
 

 A crowded classroom in East Jerusalem 

 
in the original mentioned ‘Balad al-Sham’, 
which is the historical area including Syria, 
Lebanon, Jordan and Palestine. The black box 
in the censored version shows where the 
reference to ‘Palestine’ has been censored by 
the Israeli authorities. 

The right hand page is the original copy from the 
Palestinian curriculum handbook (Islamic studies, 
grade 2). The left hand page is the same page (in 

another version of the book) showing how it has 
been changed by the Israeli authorities. The pink box 

 . 



 2 

 

These are some of the kids in the Bedouin ‘tyre’ 
school in Khan al-Ahmar, east of Abu Dis. This 
school – built of car tyres – is under threat of 

demolition by the Israeli authorities. 

A girl carrying the grade 5 books produced by the 
Palestinian Authority Ministry of Education. Because 
of the Palestinian Authority logo printed on it (as it is 

on all the official textbooks), these books have 
become illegal (according to Israel) for Palestinians 

living in Jerusalem, and getting the kids’ schoolbooks 
into Jerusalem so they can use them has become a 

difficult  matter of smuggling them in. 
Building the Wall and Confiscating 
Land 

 بناء الجدار ومصادرة األراضي

Since the Israeli occupation of the West Bank and 

East Jerusalem and the Gaza Strip in 1967, the 

Israeli authorities have seized tens of thousands 

of donums of Palestinian land on different 

excuses. Directly after the war, Israel announced 

that it would annexe East Jerusalem as if they 

were making it part of Israel. Then they 

announced that the east side of the West Bank – 

including the Jordan Valley – was a series of 

closed military areas because it was next to the 

border with Jordan. From the middle of the 

1970s, Israel started take huge tracts of land 

from the occupied territories, against 

international humitarian law and all international 

agreements, to build new settlements, and also 

to prevent the possibility of a future Palestinian 

state. 

In 2002, the Israeli authorities began to build the 

Separation Wall. This increased the process of 

taking over the land in the West Bank. They 

isolated and confiscated extra areas of land from 

the occupied territories to Israel, and up to 

present, Israel has taken about 52% of the land 

of the West Bank. 

الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع  إسرائيلمنذ ان احتمت 
صادرت السمطات االسرائيمية عشرات  7691في العام  غزة

 إسرائيل أعمنتبحجج مختمفة حيث  األراضيالدنمات من  آالف
منذ  إسرائيلالقدس الشرقية الى الحدود المفترضة لدولة  عن ضم
 األغوارية ومنطقة شرق الضفة الغرب أعمنالحرب فيما  انتياء

منذ منتصف  إسرائيل بدأتحدودية مغمقة، وقد  كمناطق
مدن استيطانية عمى مساحات واسعة من  السبعينات في بناء

في ذلك كل القوانين والتشريعات  المحتمة مخالفة األراضي
فرصة لقيام كيان فمسطيني أي الدولية لتقضي كذلك عمى 

 .7691 أراضيمستقل عمى 
 

شرعت السمطات ببناء الجدار لتتصاعد  0220في العام 
 ويتم عزل وضم مناطق األراضيعمميات مصادرة 

وقد قدر حجم  إسرائيلالمحتمة الى  األراضيمن  إضافية
بما  أالنالى  7691التي تمت مصادرتيا منذ العام  األراضي
 .مساحة الضفة الغربية إجماليمن % 20يقارب 
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On Wednesday 14th September,  Israeli 
announced publicly that it was working to move 
all the Bedouin from ‘Area C’ in the West Bank 
and to put them all in one specific location, in 
order to extend the area available for settlement 
expansion around Jerusalem. 

According to Israeli websites, the Chair of the 
Civil Department in the Israeli army, will start to 
implement this plan in the coming few months. 
This Israeli plan will focus on collecting together 
Bedouin from the east side of the city to extend 
Maale Adumim settlement, also from around the 
settlements between East Jerusalem and East 
Ramallah.  

This plan has many stages. In the first stage, 
2400 Bedouin now living in different areas of 
East Jerusalem will be gathered together in 
order to connect the existing settlements in that 
area with the city of Jerusalem through building 
housing units. 

The Chair of the Civil Department will start 
pushing these people from different areas to a 
Bedouin neighbourhood already built (from 1996 
on) near Aizariyeh.  He said that if they refuse, 
they will be forced to move, as they have done 
before. This stage is supposed to start soon and 
be finished by the end of 2012. 

كافة  إلخالءلتنفيذ خطة  إسرائيلتستعد  9-41األربعاء 
في الضفة الغربية " C"من مناطق " البدو"المواطن الفمسطينيين 

، في مقدمة لتوسيع العديد وتجميعيم في مناطق سكنية محددة
 .من المستوطنات خاصة في محيط مدينة القدس

المدنية في  اإلدارةفان رئيس اقع اسرائيمية و وبحسب ما نشر م
 األشيرالجيش االسرائيمي سيبدأ في تنفيذ ىذه الخطة خالل 

 بإخالءوسوف تتركز الخطة االسرائيمية في البداية . القادمة
نة القدس، بيدف توسيع مستوطنة المواطنين البدو شرقي مدي

وكذلك بعض المستوطنات في المنطقة الممتدة " معالي ادوميم"
 .نة القدس وشرقي مدينة رام اهللما بين شرقي مدي

 2100ما يقارب  إخالءوتتضمن الخطة عدة مراحل تبدأ في 
مواطن بدوي يعيشون اليوم شرقي مدينة القدس، وذلك لربط 

ىذه المنطقة مع مدينة القدس من المستوطنات الموجودة في 
 اإلدارةخالل بناء مزيد من الوحدات السكنية، وسوف يقوم رئيس 

ىؤالء المواطنين بموافقتيم الى الحي  إلخالءالمدنية بمحاوالت 
 اإلخالءالسكني القريب من بمدة العيزرية، وفي حال رفضيم 

بالقوة كما حدث في مرات سابقة، وىذه  إخالئيمسوف يتم 
 .2042حمة من المتوقع ان تبدأ قريبا وتنتيي عام المر 
 

On the 12th September, the Israeli Civil 
Department delivered a military order to destroy  
Teyour al-Jeneh kindergarten which belonged to 
the Bedouin camp near Anata village, north-east 
Jerusalem. This land of Anata is next to land 
belonging to Abu Dis, on the east of Abu Dis 
towards the Dead Sea. 

 

التابعة لجيش االحتالل إخطارا " ةاإلدارة المدني"سممت  70-6
المقام بيدم روضة طيور الجنة التابعة لمتجمع البدوي في منطقة 

 .شمال شرق القدس أراضي بمدة عناتا عمى
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This Bedouin camp (note they are not allowed to 
build) is home to 90 families and the 
kindergarten has 45 children between three and 
five years of age and was built in 2009. This is a 
building of 120 sq metres built of breeze blocks 
with a corrugated iron roof with a toilet block 
and small playground. 

On 14th September, two employees from the 
Israeli civil department came to the kindergarten, 
took photographs and gave a final written order 
to the head teacher and the people working at 
the kindergarten that they had two choices: 
either to destroy it within a week from that date 
or to pay money and the Civil Department would 
come and destroy it. 

عائمة، ويتعمم في الروضة  62ويقطن التجمع البدوي المذكور 
سنوات، وكانت شيدت  2-3طفال تتراوح أعمارىم ما بين  52

مترا مربعا، وشيدت  702تصل إلى  ، بمساحة0226في العام 
إضافة إلى ساحة ألعاب ومرافق ، من الطوب والصفيح

  . صحية

" اإلدارة المدنية"حضر موظفان من  14/9/2111وبتاريخ 
اإلسرائيمية وتجوال في الروضة بعد أن قاما بتصويرىا، وتركوا 
إنذارا نيائيا خطيا بيدم الروضة، ومنح القائمون عمى التجمع 

ىدم الروضة ذاتيا في غضون أسبوع من   :فقط، ىما خيارين
" اإلدارة المدنية"قيام مستخدمي   أو دفع تكاليف  تاريخ اإلنذار،

 .بيدميا
Israeli violations at the checkpoints 
around Abu Dis 

عمى صعيد االنتهاكات االسرائيمية عمى الحواجز حول 
 ابوديس

Since the Israelis started to build the Separation 
Wall around Jerusalem they have worked to seal 
off Jerusalem very thoroughly from its suburb, 
and they have made special "terminals1" for 
people to go through to get into the city. 
For the towns on the east of Jerusalem, the 
Israeli authorities built a terminal in a place 
between the Mount of Olives and the town 
of Aizariyeh to allow people carrying West Bank 
passes and who have also got a permit, 
following very long and complicated procedures, 
specially now they use finger prints as well 
as permits. And at al-Zayem on the Jerusalem 
road leading to thesettlement of Maale Adumim, 
theyhave put a checkpoint that can only be used 

settlers and people with Jerusalem passes. 
 

1 The Palestinians are now using the word 
“mua’bar” (translated into “terminal”) to 
describe 
the huge checkpoints, like international 

frontiers, that are the ways through the Wall. 

عمى بناء جدار الفصل العنصري  إسرائيل أقدمتمنذ ان 
كل الطرق الرابطة بين المدينة  إغالقحول مدينة القدس تم 

معابر  أقامتالمحتمة والضواحي المحيطة بيا، وقد تم 
لمرور المواطنين الى المدينة، بالنسبة لبمدات  1خاصة

السمطات االسرائيمية معبر في المنطقة  أقامتشرقي القدس 
لواقعة بين جبل الزيتون وبمدة العيزرية يسمح لممواطنين ا

من حممت ىوية الضفة الغربية ممن تتوفر لدييم تصاريح 
معقدة وطويمة خاصة  إجراءاتمرور باستخدامو من خالل 

التصريح، وقد  بعد ان تم استخدام بصمة اليد باالضافة الى
 عمى الحاجز المقام عمى طريق القدس الزعيم اإلبقاءتم 

المستوطنين المؤدي الى مستوطنة معالي ادوميم لمرور 
 .حممت اليوية المقدسية فقطومواطني القدس 

 

من اجل الدخول الى مدينة القدس يستخدم الفمسطينيون  2
المعابر وىي ببساطة حواجز عسكرية كبيرة ومحصنة مثل نقاط 

العبور الدولية وىي المكان المتاح الوحيد لمتنقل من خالل 
 رالجدا
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On Saturday 12th September, the Israeli army 

strengthened their procedures at the Container 

checkpoint east of Bethlehem and at Qalandia 

north of Jerusalem and refused to allow vehicles 

to pass through. 

Eye witnesses said that the Israeli soldiers held 

hundreds of vehicles, mainly taxis – which 

provide public transport -  going in both 

directions at both checkpoints. 

Witnesses  at Container added that this led to a 

huge traffic jam with hundreds of cars, stopping 

employees from getting to their work in 

different areas of the West Bank, as these are 

very important points for people to travel from 

north to south. 

Qalandia checkpoint was blocked by cement 

blocks, not allowing cars to travel to Jerusalem. 

شددت قوات االحتالل االسرائيمي صباح اليوم  9-42السبت 
عمى حاجزي الكونتينر شرق بيت لحم،  إجراءاتياالسبت، من 
 .القدس ومنعت المركبات من العبوروقمنديا شمال 

ان قوات االحتالل تحتجز مئات المركبات شيود عيان  وأفاد
عمى حاجز الكونتينر شرق بيت لحم، وخاصة من السيارات 

 .عيا من العبور في كال االتجاىينمومية وتمنالع
الى اختناقات مرورية  أدىالحاجز  إغالقالشيود ان  وأضاف

وتكدس لمئات المركبات، مضيفين ان المواطنين والموظفين ال 
عمميم في مدن الضفة الغربية  أماكنيستطيعون التوجو الى 

 خاصة ان ىذا الحاجز يعتبر المنفذ الوحيد الذي يربط شمال
 .الضفة بجنوبيا 

حاجز قمنديا شمال  السمطات االسرائيمية بإغالق قامتفيما 
 .المتوجيين الى مدينة القدس  أمام إسمنتيةالقدس بكتل 

On Sunday 13th September in the afternoon, an 

Israeli Border Police with a jeep made a flying 
أقامت دورية من حرس الحدود االسرائيمي حاجز  9-41األحد 
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checkpoint on the road leading to the university. 

They stopped many students and cars and 

checked Ids. Dozens of students were held for a 

long time. Eye witnesses said that the soldiers 

arrested three students and took them to the 

military camp, but no one has yet given their 

names. 

طيارًا عمى الشارع المؤدي الى جامعة القدس في أبوديس عصر 
األحد وقام الجنود بتوقيف الشبان وسيارات األجرة والتدقيق 

بيوياتيم مما أدى الى اختناقات مرورية واحتجاز العشرات من 
لمكان أن الطمبة الى فترات طويمة وقد أفاد شيود عياد في ا

الجنود اإلسرائيميون احتجزوا ثالث شبان ولم يتسنى التعرف عمى 
 .ىوياتيم واقتادوىم الى معسكر الجيش المقام عمى أراضي البمدة

On Monday 26th September during the evening, 

an Israeli military patrol blocked off the 

crossroad to the military camp in Abu Dis and cut 

the main street. They refused to allow cars or 

people to use the street until the middle of the 

night. Soldiers said that this was because a 

Molotov had been thrown towards their jeep. 

دورية عسكرية اسرائيمية تغمق المفرق المؤدي الى  09-6
ش في أبوديس وتقطع الشارع الرئيسي في بمدة معسكر الجي

ابوديس عند ساعات المساء وقد حظر عمى السيارات 
والمواطنين من استخدام الشارع حتى منتصف الميل وذلك بحجة 

 .إلقاء زجاجة حارقة  باتجاه الجيش من نفس المكان

Israeli pass laws and the issue of 
Jerusalem citizenship 

 :في القدس بالمواطنةالحتاللية المتعمقة القوانين ا
 

Successive Israeli governments have worked to 

implement a recommendation made in 1973 by 

the Israeli Ministerial Committee for Jerusalem 

under the leadership of Golda Meir, to reduce 

the percentage of Palestinians in Jerusalem to 

under 22%. This has led to many different 

policies that have distorted the demography of 

Jerusalem. The most recent of these policies has 

been to put great pressure on Palestinians of 

Jerusalem, and led to many thousands of people 

having their Jerusalem IDs taken from them.  

Although five thousand families in Jerusalem 

have lost their IDs since 1973, the Palestinians 

still represent 35% of the population of 

Jerusalem city itself, because many Jerusalemites 

who had moved into the suburbs have moved 

back to live inside the city since the Wall was 

built. During just the year 2006, 1,363 Jerusalem 

residents lost their Jerusalem IDs (figures - Israeli 

Interior Ministry) This came after Israel had 

separated Jerusalem completely from its 

suburbs. Many people who have Jerusalem IDs, 

and many families who have mixed IDs live in 

these suburbs. Note that most people in Abu Dis 

have West Bank IDs but a minority have 

Jerusalem IDs 

لقد عممت الحكومات اإلسرائيمية المتعاقبة عمى تنفيذ توصية 
برئاسة  7613المجنة الوزارية اإلسرائيمية لشؤون القدس لعام 

غولدا مائير والتي تقضي بأن ال يتجاوز عدد السكان 
من المجموع العام لمسكان، % 00الفمسطينيون في القدس 

مدينة، لذلك وذلك إلحداث خمخمة في الميزان الديمغرافي في ال
فقد لجأت سمطات االحتالل إلى استخدام الكثير من 

األساليب لتنفيذ ىذه الوصية والتي كان آخرىا سحب اليويات 
من السكان العرب في القدس ولكن بالرغم من إقدام السمطات 
عمى سحب اليويات من أكثر من خمسة آالف عائمة مقدسية 

مجموع السكان من % 32إال أن الفمسطينيون يشكمون حوالي 
داخل حدود المدينة وذلك نتيجة عودة آالف المقدسيين 

سحب  0229لقد شيد العام  لمسكن داخل حدود القدس،
مواطن مقدسي بحجج مختمفة حسب  7393ىويات حوالي 

يأتي ىذا في الوقت الذي  وزارة الداخمية االسرائيمية إحصائيات
محتمة تواصل بين المدينة ال أينيائيًا  إسرائيلفصمت 

والضواحي التي تضم العديد من السكان من حممة بطاقة 
ىوية القدس حيث يتواجد العديد من االسر في ابوديس ممن 

 .اليويات المختمطة بين الضفة الغربية والقدس أفرادىايحمل 
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Education in Jerusalem. التعليم في المدينة المقدسة 

A report issued by Hamoked and Air Ameen, two 

Israeli human rights organisations, said that in 

this education year, there are 5300 Jerusalem 

children without schools and that about 40000 

students in the city have to go to private school 

where they have to pay expensive fees. 

At the beginning of the new education year, as 

schools started to prepare to receive their 

students, the management  of Jerusalem schools 

had the problem of arranging to get their school 

text books from stores in the West Bank while 

Israel had made the Palestinian curriculum illegal 

and had started to change what was inside the 

books and to erase anything that related to 

Palestine – the name, any logo, the Palestinian 

flag – that was inside the text books.  The 

education department of the Israeli Municipality 

in Jerusalem set out to change the statements 

about history and even the name of the city 

itself written in the text books. They were 

working to cut the relation between the 

Palestinians in the city and the rest of the 

Palestinian people. 

Owing to this, the Israeli soldiers at the terminals 

began to search for Palestinian textbooks and to 

prevent them from entering the city. So 

headteachers in the Palestinian schools were 

forced to consider ways of smuggling the school 

books they needed into their schools. They were 

busy finding people who were able to bring the 

books in small quantities in their cars, which was 

a risk for the drivers who could be arrested or 

fined if the books were discovered. Some of the 

headteachers brought the books themselves by 

public transport to bring small quantities of 

books themselves – a big personal risk. This 

situation was more complicated for the schools 

located inside the walls of Al Aqsa mosque, 

where it is necessary for the schools to co-

ordinate with the Israeli police and get special 

permission in order to take anything inside. 

قوق المواطن وجمعية عير عاميم ح جمعيةنشرتو تقرير  أفاد 
أي  مقدسي ليس لدييمطالب  0100حوالي  اإلسرائيميتين بأن

 .ي أو تعميمي لمعام الدراسي الحاليمدرس إطار

مم طالب يضطرون التع ألف 10من  أكثروأشار التقرير الى أن 
 .في المدينة المحتمة في التعميم الخاص مقابل مبالغ مالية كبيرة

والبدء بالتحضيرات الستقبال  ومع بداية العام الدراسي الجديد
الطمبة تبدأ إدارات المدارس في مدينة القدس المحتمة بالبحث 
عن طريق إلدخال الكتب المدرسية من مستودعات الكتب في 

ليا الى الطمبة وصفوفيم داخل السمطة الوطنية إليصا مناطق
فالمناىج التعميمية الفمسطينية أصبحت تعد . جدران االحتالل

مواد محظورة بعد أن عممت السمطات االسرائيمية عمى تعديل 
زالة كل ما لو عالقة بفمسطين من اسم وشعار أو عمم  محتواىا وا 
وعمد القائمون عمى ما يعرف بمديرية المعارف في بمدية القدس 

سرائيمية بتزوير الحقائق التاريخية في الكتب الدراسية وتغيير اال
اسم المدينة المقدسة داخل كتب التاريخ كجزء من السياسة 

االسرائيمية المعمنة لتيويد المدينة وطمس معالميا وقطع روابط 
وعميو يعمل .  التواصل بين أبنائيا وسائر شعبيم الفمسطيني

الحواجز المنتشرة عمى ما تبقى الجيش االسرائيمي عمى المعابر و 
من مداخل لممدينة المحتمة عمى منع دخول الكتب الدراسية الى 

مدراء المدارس الى البحث عن  المدينة المقدسة مما يضطر
طرائق متعددة لتيريب الكتب المدرسية الى مدارسيم، فيم 

منشغمون كل الوقت في التواصل وتتواصل مع كل من لديو 
سائقي سيارات األجرة  في تفادي الحواجز منالخبرة والميارة 

لكي يحمموا الكتب داخل سيارتيم والتي تعتبر مخاطرة كبيرة 
ليؤالء السائقين من الممكن أن تعرضيم لالعتقال أو دفع  

الغرامة المالية في حال ضبطيم من قبل جنود الحواجز، في 
و حين يمجأ بعض المدراء الى المدراء الى المواصالت العامة ا
المركبات الخصوصية مما يترتب عميو مخاطر كبيرة وزيادة 

وتزداد القضية تعقيدا ان كانت المدرسة داخل . األعباء المالية
تنسيقا امنيا من نوع  ساحات المسجد األقصى وىنا يتطمب األمر

ذنا من الشرطة االسرائيمية التي تحتل ساحات المسجد  اخر وا 

رس أفاد بان دخول حتى ان احد مدراء المدا, األقصى 
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One of the headteachers said that he had to 

have permission each morning to take 

sandwiches and halwa to his students inside.  

One headteacher described a wait all day till 

9pm in the evening for a driver who was trying 

to bring text books to her school. In the end the 

driver managed to find a tired soldier who did 

not check his car so he was able to bring the 

books to the school. 

Another headteacher said she went to Ramallah 

with her car and hid boxes of books inside the 

car and managed to bring them in. 

Even if the schools under the control of the 

Municipality managed to get the books into their 

schools, they were not allowed to use them. The 

Israeli department began to print censored 

copies of the Palestinian books and send them to 

the schools in place of the others. 

 .بحاجة لتنسيق امني مسبق والحموى ليذه المدارس شالساندويت

مديرة مدرسة تروي بألم كيف أنيا اضطرت لالنتظار طوال 
حتى التاسعة ليال وصول السائق الذي يحل الكتب  النيار

لمدرستيا حيث اضطر لمدوران عبر جميع الحواجز لموصول 
 . يارةالذي لم يفتش الس  لمجندي المرىق

مدير اخر أكد انو اضطر لحمل الكتب بسيارتو الخاصة 
 لتوصيميا لمقدس

وحتى لو استطاعت المدارس تحت سيطرة بمدية القدس  . 
االسرائيمية بان تحصل عمى الكتب لمدارسيم فال تسمح ليم 

البمدية باستخدام ىذة الكتب وقد قامت دائرة المعارف االسرائيمية 
 جديدة معدلة وتوزيعيا عمى المدارسفي البمدية بطباعة نسخ 

 

House demolitions  

On Sunday 11th September, the Israeli 

Municipality forced Adnan Ahmed Abedeah from 

Jabal Mukaber in the north of Jerusalem to 

destroy his house for the second time, 

threatening that if he did not do it, they would 

make him pay 20000 shekels for the costs of 

destroying it. This is a house of 70 sq metres. 

ن عدنان أحمد أرغمت بمدية االحتالل المواط 6-77األحد 
جبل المكبر جنوب القدس عمى ىدم منزلو البالغة  عبيدية من
مترا مربعا بيديو لممرة الثانية تحت طائمة التغريم ب  12مساحتو 

 .ف شيكلأل 02

 
On Wednesday 21st September, the Israeli 

Municipality forced Bassem Eissa Rashid Ehjazi 

from Silwan to destroy one room in his house (10 

sq metres, attached to his house which is 55 

metres sq)  where his family of five were living. 

عشرين من أيمول الماضي أرغمت بمدية وفي الحادي وال
االحتالل في القدس المواطن باسم عيسى رشيد حجازي من 
منطقة الخمة بحي العباسية عمى ىدم غرفة مساحتيا عشرة 

مترا  22أمتار مربعة كانت أضيفت عمى منزلو البالغة مساحتو 
 .مربعا وتقطنو عائمة مكونة من خمسة أنفار

Arresting and invading houses  االعتقاالت والمداهمات: 
During this month the Israeli authorities contin-
ued the policy of invading houses and arresting 
people.  Israeli soldiers together with the intell-
igence forces invaded houses during the night, 
searched and damaged things, and made sev-
eral arrests during the last month. 

استمرت حمالت الدىم واالعتقال خالل الشير الماضي 
عمى يد سمطات االحتالل اإلسرائيمي حيث قام الجيش 
اإلسرائيمي بمساندة المخابرات بعدة حمالت مداىمة ليميو 
تعرضت خالليا منازل المواطنين الى التفتيش والتخريب 

 :جنودال أيديعمى 
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On Monday 5th September in the early hours of 
the morning, Israeli border police together with 
an intelligence officer invaded the house of Saleh 
Afaneh from Abu Dis. Saleh said that they broke 
the outside glass of the main door of his house 
and some of his belongings. He reported that this 
was not the first time his house had been 
invaded,  specially frequently in the past two 
years. Saleh has a sixteen year old son who was 
arrested in September 2010 and is still inside jail. 

ن صالح عفانة من بمدة أبوديس أن جنود من أفاد المواط 6-2االثنين 
حرس الحدود اإلسرائيمي بصحبة ضابط من المخابرات اقتحموا منزلة 
فجر اليوم وقاموا بتكسير الزجاج الخارجي لمباب الرئيسي وحطموا 
بعض محتويات المنزل أضاف بان ىذة ليس المرة األولى التي يتم 

ل العامين الماضيين االعتداء عميو وعمى عائمتو حيث تكررت خال
اعتداءات الجنود االسرائيميون ومداىماتيم لمنزلو منذ ان اعتقموا ابنو 

من العام الماضي حيث الزال ابنو  رعام في شير سبتمب 79البالغ 
 .يخضع لالعتقال

On Monday 26th September, an undercover 
member of the Israeli Border Police kidnapped 
the Jerusalem parliament member Ahmed 
Adwan from inside the Red Cross headquarters 
in Sheikh Jarah, accusing him of entering 
Jerusalem illegally (‘entering Israel illegally’). The 
wife of Ahmed Adwan described to the press the 
way that her husband was kidnapped from the 
tent built inside the Red Cross centre. 
 
Ahmed is an elected Palestinian parliament 
member originally from Jerusalem and one of 
four Palestinian officials – three MPS  and one 
minister - that Israel  decided to deport from 
their city in June 2010 and who have been taking 
refuge in the Red Cross, an international public 
building, ever since. 
 

اختطفت وحدة من المستعربين من حرس الحدود  6-09االثنين 
النائب المقدسي احمد عطون من داخل مقر الصميب األحمر في 

ير الدخول إلى إسرائيل بشكل غ"الشيخ جراح، حيث وجيت لو تيمة 
زوجة أحمد عطون  -وروت المواطنة نسرين محمود عطون ".قانوني

النائب في المجمس التشريعي الفمسطيني في إفادة لمركز القدس 
لمحقوق االجتماعية واالقتصادية تفاصيل مالبسات وظروف اختطاف 

 .زوجيا من خيمة االعتصام في حي الشيخ جراح بالقدس

ي البرلمان الفمسطيني ويذكر ان احمد عطوان ىو عضو منتخب ف
وىو اصال من مدينة القدس وىو واحد من اربعة مسؤولين ثالث نواب 
ووزير قررت السمطات االسرائيمية ابعادىم عن مدينة القدس في شير 

حيث قرروا االعتصام في مقر الصميب  0272حزيران من العام 
 الدولي منذ ذلك الوقت احتجاجًا عمى قرار االبعاد

On Monday 6th September, the Israeli 

authorities kidnapped another Jerusalem MP 

from the Palestinian Parliament, Mohammed 

Abu Tair, from his own house in Kfar Aqub in 

north Jerusalem. 

Mohammed Abu Tair  had been seized from the 

house he was born in in Soor Bahar at the end of 

2010, had his ID taken and deported to Ramallah. 

Kfar Aqub is outside the Separation Wall, near 

Qalandia Refugee Camp, but within the area the 

Israelis decided to call Greater Jerusalem. This 

time he was put into administrative detention. 

 

 

 

 

المقدسي في  النائبسرائيمية سمطات االاعتقمت ال  6-9 الثالثاء
بو طير من منزلو في حي محمد أ المجمس التشريعي الفمسطيني

وكان أبو طير أبعد عن منزلو ومسقط . كفر عقب شمال القدس
رأسو في بمدة صور باىر نياية العام المنصرم إلى مدينة رام 

تحويمو إلى  اهلل، بعد أن سحبت منو بطاقتو الشخصية، وجرى
 .االعتقال اإلداري الحقا
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Prisoners’ affairs 
 

 شؤون األسرى
During the long years of the Occupation, 
hundreds of people from Abu Dis have been 
arrested, usually for peaceful resistance against 
the Occupation, such as demonstrations, just as 
in the rest of Palestine. Among these there have 
been many young people under the aqe of 
eighteen; there is now 45 prisoners from Abu Dis 
in Israeli jails. Among them there were 15 
children.  In addition there are currently more 
than 60 student prisoners from Al Quds 
University Abu Dis campus.   
 
Many of these people have suffered bad 
treatment, physical and pyschological torture, 
forced confessions, denial of family visits. There 
is further information on Abu Dis prisoners at  
 
http://www.camdenabudis.net/prisoners.html 

 

خالل سنوات االحتالل الطويمة تعرض المئات من أىالي 
ابوديس لعمميات االعتقال وذلك أسوة بباقي أبناء فمسطين، 
والذين يتم اعتقاليم لمقاومتيم المشروعة لالحتالل، كان من 

 71ذين لم يتجاوز عمرىم ضمنيم العديد من االطفال ال
معتقل في السجون  52عام، يوجد من ابوديس اليوم 

 أكثرطفل، ىذا باالضافة الى   72 االسرائيمية من ضمنيم
 .سير من طمبة جامعة القدس في ابوديسأ 92من

 

 العديد من ىؤالء االسرى يتعرضون لمعاممو سيئة جًدا  
 من التعذيب النفسي والجسدي من اجل الحصول عمى

 ، وال يسمح لعائالتيمإلدانتيممعمومات واعترافات 
 ..بزيارتيم، لمزيد من المعمومات الرجاء مطالعة

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

The Israeli prison authorities started different 

punishment procedures against prisoners inside 

Israeli jails – this was clear in September. 

The Palestinian Minister of Prisoners, Eissa 

Qaraqeh said that there were 500 prisoners from 

different jails punished by not being allowed 

family visits for between one and two months. 

Others had different punishments including not 

being allowed to buy things from the canteen. 

Some of the prisoners were sent to isolation 

cells. Qaraqeh points out that this is part of 

collective punishment of prisoners, as if there is 

a problem between a prisoner and a guard in a 

prison section, all the prisoners in that section 

are punished. 

Some of the new punishments which they have 

against prisoners are not to allow them to go out 

for visits or to see lawyers unless their hands and 

feet are chained. They increased the number of 

invasions and searches of the prisoners’ rooms 

by the special forces inside the jails. 

بدأت إدارة سجون االحتالل بشن سمسمة من العقوبات الواسعة 
تصاعدت خالل شير  والشاممة عمى األسرى في السجون والتي

 .أيمول الجاري
أسير في مختمف  000رى عيسى قراقع صرح بأن وزير األس

السجون عوقبوا بالحرمان من زيارة ذوييم لمدة تتراوح بين شير 
وشيرين تحت حجج واىية إضافة الى عقوبات أخرى كالحرمان 

 .من الكنتين والعقاب في الزنازين
وقال قراقع أن عقوبات جماعية تفرض عمى األسرى وأن أي 

وأسير فمسطيني يعاقب جميع األسرى  إشكالية بين إدارة السجن
 .في القسم الذي يقبع فيو األسير

وقال أن حالة تصعيد جديدة بدأت تفرضيا إدارة السجون عمى 
األسرى تتمثل بتقييد أيدييم وأرجميم خالل الخروج الى الزيارات 

واالقتحامات الفجائية عمى يد  التفتيشوالمحامين، وأن سياسة 
 .شير أيمول ة ازدادت خاللقوات خاص

On Tuesday 27th September, the Palestinians 

inside Israeli jails started an open hunger strike 

calling for their basic human rights and an end to 

داخل السجون بدأ المعتقمون الفمسطينيون  9-22الثالثاء 
االسرائيمية إضراب مفتوحا عن الطعام لممطالبة بحقوقيم اآلدمية 

http://www.camdenabudis.net/prisoners.html
http://www.camdenabudis.net/prisoners.html
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the Israeli punishments inside the jails. 

Palestinian prisoners inside Israeli jails will join in 

the strike in turn in order to keep it going and 

maintain pressure on the prison administration. 

One group of prisoners started the strike and 

others will join in the coming days and yet others 

in the coming weeks. 

البسيط ولرفض سياسات القمع التي تمارس بحقيم من قبل 
الحكومة االسرائيمية، ويشيد اإلضراب الحمي شكال تصاعديًا 

حيث بدأ اإلضراب مجموعة من المعتقمين ينضم إلييم 
 .بيع المقبمةمجموعات ثانية خالل األيام واألسا

 

Conclusions and recommendations  
 

 :                 وتوصيات ةخالص

There is helpful information on human rights and 
international humanitarian law at the following 

United Nations site: 
http://www.ochr.org/EN/ProfessionalInterest/
Pages/InternationalLaw.aspx 

واالتفاقيات الدولية عمى  ىناك معمومات ىامة حول المعاىدات
 :الموقع االكتروني الخاص لالمم المتحدة

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

Some important agreements and decisions 
which the Israeli occupying power are violating 

in their treatment of the Palestinian people 
are: 

 
The Wall 

The International Court of Justice asked Israel 
to stop work on the  Separation Wall in the 
Palestinian occupied territories including East 
Jerusalem and the area around it, to destroy all 
the bits that are already built and to delete all 
the laws and decisions which the Israeli 
government had made in creating it (Hague 
decisions paragraph 133, 152 and 153 – 
Advisory Opinion of the ICJ, 9th July 2004) 

  :بعض من ىذه المعاىدات التي تقوم اسرائيل بإنتياكيا

 :لجدار الفاصلا: 7

من الرأي االستشاري  723، 720، 733عماًل بالفقرات 
 0225لمحكمة العدل الدولية الصادر في التاسع من تموز عام 

ة نطالب اسرائيل بوقف أعمال بناء الجدار في االرض الفمسطيني
المحتمة بما فييا القدس المحتمة وما حوليا، وان تفكك عمى 

الفور الييكل االنشائي القائم ىناك وان تمغي أو تبطل مفعول 
 .جميع القوانين التشريعية والموائح التنظيمية المتصمة بو

Torture and the mistreatment of prisoners 
 

There are many international agreements 
against torture and mistreatment of prisoners.  
Article 7 of the International Covenant on Civil 
and Political Rights   (1976) reads:  No one shall 
be subjected to torture or to cruel, inhuman or 
degrading treatment or punishment.”   The UN 
Convention against Torture was signed in 1984. 
  

 

 لتعذيب واساءة معاممة المعتقمينا: 0

نصت العديد من االتفاقيات الدولية المعنية بمسائل حقوق 
االنسان عمى تحريم التعذيب والمعامالت القاسية وغير 

االنسانية منيا ما جاء في االتفاقية الدولية لمحقوق المدنية 
ا السابعة عمى عدم جواز والسياسية التي اكدت في مادتي

اخضاع أي فرد لمتعذيب او العقوبة او معاممة قاسية او غير 
تم توقيع اتفاقية دولية من  7651في العام . انسانية او ميينة

 .قبل االمم المتحدة لمنع التعذيب
Confiscation of lands 

 
According to The Hague agreement signed in 
1907 paragraph 46, occupation forces must not 

 صادرة االراضيم:  3

 59 إن االستيالء عمى الممتمكات األراضي يشكل مخالفة لممادة

http://www.ochr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/InternationalLaw.aspx
http://www.ochr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/InternationalLaw.aspx
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confiscate lands or properties from the people 
under occupation.   

 

 7621من لوائح الىاي لعام 

 
Equal treatment of people  
(note the unequal treatment of people through 
the permit system and pressure on people 
around Jerusalem) 
 

Israel is a signatory to the undertaking   “ to 
respect and to ensure to all individuals within 
its territory and subject to its jurisdiction the 
rights recognized in the present Covenant, 
without distinction of any kind, such as race, 
colour, sex, language, religion, political or other 
opinion, national or social origin, property, 
birth or other status.”  (International Covenant 
on Civil and Political Rights, article 2, paragraph 
1, signed 1966, in effect from 1976) 

 
 

مع مالحظة االنظمة ) المساواه في التعامل مع االشخاص: 5
االحتاللية المتعمقة بقوانين تصاريح المرور ومعاناة المواطنين 

 (في القدس المحتمة

أن إسرائيل بعد أن قد وّقعت وصادقت عمى العيد الدولي 
عن الجمعية  الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الصادر

، ممزمة 7619والنافذ عام  7699العامة لألمم المتحدة عام 
بتطبيق نصوصو في مجال عالقتيا باألرضي الفمسطينية 

فقرة ( 0)المحتمة بما فييا مدينة القدس وضواحييا ، فالمادة 
تتعيد كل دولة : " من العيد المذكور، تنص عمى أن( 7)

عترف بيا فيو، وبكفالة طرف في ىذا العيد باحترام الحقوق الم
ىذه الحقوق لجميع األفراد الموجودين في اقميميا، والداخمين في 

واليتو، دون أي تمييز بسبب العرق، او المون،أوالجنس، أو 
المغة، أوالدين، أو الرأي سياسيًا، أوغير سياسي، أواألصل 

 .القومي أو اإلجتماعي، أوالثروة، أوالنسب، أوغير ذلك

. 

 
 

 

Right to family life 
 

The same international agreement states that  
“No one shall be subjected to arbitrary or 
unlawful interference with his privacy, family, 
home or correspondence, nor to unlawful 
attacks on his honour and reputation… 
Everyone has the right to the protection of the 
law against such interference or attacks” 

 

 لحقوق المتعمقة باالسر والعائالتا: 2

 :من العيد المذكور عمى أنو( 71)كما تنص الماده 
ال يجوز تعريض أي شخص عمى نحو تعسفي أوغير  -أ

قانوني، لتدخل في خصوصياتو أو شؤون أسرتو أوبيتو 
 .أومراسالتو

ق كل شخص أن يحميو ىذا القانون من مثل ىذا من ح -ب
 التدخل أو المساس

 
This month’s report shows that the people of 
Abu Dis are suffering regular violations of all of 
these agreements and decisions.  We call on 
the international community and all the 
supporters of the rights of the Palestinians to 
make some pressure on Israel as an occupying 
force to stop the violations and to guarantee 
their human rights and their rights under 
international humanitarian law. 

 

من خالل تقريرنا ليذا الشير يتضح ان الموطنين في ابوديس 
وا يعانون من االنتياكات االسرائيمية لكل المعاىدات الزال

واالتفاقيات الدولية اآلنفة الذكر وعميو فاننا  نطالب المجتمع 
الدولي وكل المناصرين لمحق الفمسطيني بالضغط عمى اسرائيل 

لوضع حد النتياكاتيا لمقانون الدولي اإلنساني، ( القوة المحتمة)
اإلنسان، وان توقف ولمباديء الشرعة الدولية لحقوق 

االنتياكات ضد المواطنين الفمسطينيين عماًل بالمعاىدات 
 .واالتفافيات الدولية

. 
 


