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التقرير الشهري لالنتهاكات االسرائيلية في بلدة 

  2008 ايار  لشهرابوديس

استمرت االعتداءات االسرائيلية على المواطنين في بلدة 

حيث تم خالل الشهر ،  الماضيأيار شهر ابوديس خالل

لمنازل واعتقال المزيد من الماضي اقتحام العديد من ا

لى الحواجز  فيما تزايدة االجراءات التعسفية عالشبان

االحتاللية في محيط منطقة شرقي القدس وقد رصد 

 الماضي ايارالتقرير االنتهاكات االسرائيلية خالل شهر 

  .على النحو التالي

  :بناء الجدار ومصادرة األراضي

 الـسلطات االسـرائيلية سياسـة مـصادرة         تواصل

االراضي وبناء المستوطات وجدار العزل في القدس       

  :طق الضفة الغربية وباقي مناالمحتلة

المتحدث باسم وزارة االسكان االسرائيلية اعلن 

 121سنبني "ايران سيديس لوكالة فرانس برس 

 اخرين 763و) جبل ابو غنيم(مسكنا في هار حوما 

وهما حيان استيطانيان مبنيان في " في بيسغات زئيف
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تدراج عروض حكومة عن نشر اسان وزير االسكان زئيف بويم اعلن لل"واضاف . القدس الشرقية المحتلة

 ذي يصادفن تم في مناسبة يوم القدس الوقال ان هذا االعال". المقبلخالل االشهر في هذا الصدد 

في اشارة الى " العادة توحيد المدينة الذكرى الحادية واالربعين" يسجل الذيمنتصف حزيران القادم 

  . 1967 حرب حزيران احتالل اسرائيل للقسم الشرقي من المدينة المقدسة ابان

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

  :االنسانية على الفلسطينيين جراء االستيطان والجدار في الضفة الغربية الذي نشر في شهر تموز الماضي على الوصلة

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

  

 

 

على صعيد االنتهاكات االسرائيلية على الحواجز حـول        

  :ابوديس

 ان اقدمت اسـرائيل علـى بنـاء جـدار الفـصل            منذ

لقدس تم اغـالق كـل الطـرق     العنصري حول مدينة ا   

الرابطة بين المدينة المحتلة والضواحي المحيطة بهـا،        

وقد تم اقامت معابر خاصة لمـرور المـواطنين الـى           

المدينة، بالنسبة لبلدات شرقي القدس اقامت السلطات االسرائيلية معبر في المنطقـة الواقعـة بـين جبـل                

هوية الضفة الغربية ممن تتوفر لديهم تصاريح مـرور  الزيتون وبلدة العيزرية يسمح للمواطنين من حملت    
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باستخدامه من خالل اجراءات معقدة وطويلة      

خاصة بعد ان تـم اسـتخدام بـصمة اليـد           

علـى  باالضافة الى التصريح، وقد تم االبقاء     

الحاجز المقام على طريق القـدس الـزعيم        

المؤدي الى مستوطنة معالي ادوميم لمـرور       

االسـرائيلية علـى    االنتهاكـات   فقط، من خالل هذا الجزء من التقرير سنرصـد          حملت الهوية المقدسية    

  :الحواجز المحيطة بمنطقة شرقي القدس

 داهمـت قـوات مـن جـيش          2/5الجمعة   •

اإلحتالل بلدة ابوديس وقامت بجوالت إستعراضية      

في البلدة بقصد إستفزاز الشبان وقامت هذه القـوة        

اب بنصب حاجز عسكري بالقرب من نادي شـب        

ابوديس وسط البلدة وعملت على توقيف الـشبان        

د هوقد افاد شـو . والسيارات والتدقيق في بطاقاتهم 

 إسرائيلية كانت تقف بالقرب مـن       دورية أن   عيان

نادي أبوديس وتعمل على تفتيش الشبان المـارين        

ات المارة وتعمل على تفتيشها     وتقوم بإيقاف السيار  

بـصلب   أن جنود االحـتالل قـاموا        وافاضا، و 

 شاب وأجبروهم على الوقوف لمدة طويلـة فـي جـو مـن البـرد                20مجموعه كبيرة من الشبان تقدر      
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 وقام الجنود بإطالق القنابل الصوتية وقنابل الغاز المسيل للدموع وداهموا عدد مـن المحـالت                 القارص،

 التفتـيش   حيـث اسـتمرت حملـة     والكراجات بحثاً عن سيارات تحمل لوحة تسجيل اسـرائيلية        التجارية  

 .والمداهمة ما يقارب أربع ساعات

إعتقل المواطنة سميرة توفيق عريقات من بلدة أبوديس أثناء توجهها الى مستـشفى المطلـع               : 3/5السبت   •

 المتواجدين على حاجز عـسكري الـزعيم قـد          سرائيليونجنود اإل ال حيث قام   للعالج في مدينة القدس ،      

فـي  "  قالت سميرة توفيق عريقات   المحتلة التدقيق بهويات ركابه، و    بايقاف الباص المتجه الى مدينة القدس       

صباح يوم السبت وأثناء توجهي الى مستشفى المطلع في مدينة القدس وبعد التدقيق في بطـاقتي أجبرنـي                  

الجندي على النزول من الباص وقام بالتحقيق معي بتهمة الذهاب إلى القدس بدون تصريح قانوني ، وبعـد       

 إلـى     نقلت لتحقيق قاسي، وبعد ذلك     إلى سجن عطروت حيث خضعت هناك      سميرةيق تم نقل    إنتهاء التحق 

 شـيكل   5000سجن تلموند حيث امضت سميرة ثالثة أيام ولم يتم اإلفراج عنها إال بعـد دفـع غرامـة                   

والجدير بالذكر أن السيدة سـميرة عريقـات هـي أم لولـدين      ". وتوقيعها على حكم تنفيذ لخمس سنوات    

  .ي من مشاكل صحيةوتعان

 الشرطة االسرائيلية مستوى التأهب لقواتها الى درجة واحدة دون الدرجة العليـا             ترفع 13/5الثالثاء   •

، بمناسبة حلول   ستقبال الرئيس االمريكي جورج بوش    ، وا اح مؤتمر الرؤساء في مدينة القدس     ، تمهيداً الفتت  

 شرطي بحماية المشاركين في المؤتمر وفي       8000 م حوالي ا ق  حيث ."االستقالل الستين لدولة اسرائيل   عيد  "

 مقار قيادة خاصة لالشراف علـى عمـل         5الشرطة  أت  نشوقد أ . قدمتهم الرئيس األميركي جورج بوش    م

 الشوارع المحيطة بمقر رؤساء اسرائيل والكنيست والمنزل الرسـمي لـرئيس الـوزراء              تغلقأالقوات و 
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 الطـوق االمنـي مفروضـا علـى االراضـي           قد استمر و. لبعض الفترات أمام حركة السير    االسرائيلي  

 .18/5الفلسطينية  حتى مساء االحد 

يوم األحد باحثة مركز القدس للديمقراطيـة وحقـوق   نعت سلطات االحتالل اإلسرائيلي     م 18/5األحد   •

و اإلنسان كفاية علي محمد حديدون من السفر إلى األردن للمشاركة في دورة تدريبية تعقد في مدينة تورين                

 .االيطالية 

  احد المواطنين فيمـا احتجـزت  االسرائيلي عند حاجز الكونتينر اعتقلت قوات االحتالل 25/5االحد  •

 وافاد شهود عيان ان قوات مـن حـرس الحـدود            .اخرين وقامت بالتنكيل بهم مستخدمة الكالب البوليسية      

 وقامت باقتياد شابين كانا وصول سيارة مرسيدس خصوصي حديثة االسرائيلي اغلقت حاجز الكونتينر بعد

حاصـرة الغرفـة   د االحتالل باالسـتنفار وقـاموا بم   التابعة للحاجز حيث قام جنو     بداخلها الى احد الغرف   

بنقلـه الـى   الشابان قبل ان تعتقل احدهم وتقوم  الغرفة التي يحتجز بها عليها الكالب البولسية الى وادخلوا

اب قوات االحتالل ابقت على الش  واوضح شهود العيان ان.ةسيارة جيب عسكرية واقتياده الى جهة مجهول

استمرت لفترة من الوقت وقام جنود االحتالل فـي   الثاني محتجزا في الغرفة موضحين ان هذه الممارسات      

الى حدوث ازدحام مروري عليه خصوصا من جهة الخـارجين         اطارها باغالق المعبر بشكل كلي ما ادى      

 .من بيت لحم

 أعدادا كبيرة من المواطنين على حاجز  الجمعةاحتجزت قوات االحتالل امس 5 /30الجمعة  •

االنتظار في مسلك  أن جنود االحتالل أرغموا عشرات المركبات علىالمواطنين ، وأفاد "رالكونتين"

ما تسبب في تأخير المواطنين،   لفترات طويلة دون مبرر،  المتوجهين صوب محافظتي بيت لحم والخليل

 .لقضاء اجازة األسبوع وظفين والطلبة العائدين الى أماكن سكناهموبخاصة الم
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بالغ السوء جراء ممارسات جنود االحتالل  ووصف عدد من السائقين والمواطنين الوضع على الحاجز انه

  .غير االنسانية بحقهم

  :القوانين االحتاللية المتعلقة بالمواطنه في القدس
 

تعاقبة على تنفيذ توصية اللجنة الوزارية اإلسرائيلية لشؤون القدس لعام          لقد عملت الحكومات اإلسرائيلية الم    

مـن  % 22 برئاسة غولدا مائير والتي تقضي بأن ال يتجاوز عدد السكان الفلسطينيون في القـدس                1973

وع العام للسكان، وذلك إلحداث خلخلة في الميزان الديمغرافي في المدينة، لذلك فقد لجأت سـلطات                مالمج

االحتالل إلى استخدام الكثير من األساليب لتنفيذ هذه الوصية والتي كان آخرها سحب الهويات من السكان                

ئلـة  خمـسة آالف عا   العرب في القدس ولكن بالرغم من إقدام السلطات على سحب الهويات من أكثر من               

من مجموع السكان داخل حدود المدينـة وذلـك نتيجـة    % 35 يشكلون حوالي  مقدسية إال أن الفلسطينيون   

 1363 سـحب هويـات حـوالي    2006 لقد شهد العـام  عودة آالف المقدسيين للسكن داخل حدود القدس،   

هذا في الوقت الذي فصلت يأتي  مواطن مقدسي بحجج مختلفة حسب احصائيات وزارة الداخلية االسرائيلية

اسرائيل نهائياً اي تواصل بين المدينة المحتلة والضواحي التي تضم العديد من السكان من حملـة بطاقـة                  

هوية القدس حيث يتواجد العديد من االسر في ابوديس ممن يحمل افرادها الهويات المختلطة بين الـضفة                  

 .الغربية والقدس

  :االعتقاالت والمداهمات •

على يد سلطات االحتالل اإلسرائيلي حيـث قـام          الشهر الماضي مالت الدهم واالعتقال خالل     استمرت ح 

الجيش اإلسرائيلي بمساندة المخابرات بعدة حمالت مداهمة ليليه تعرضت خاللها منازل المـواطنين الـى               

 في شهر آذار     اللجنة االسرائيلية لمناهضة التعذيب تقريراً     نشرتوقد  التفتيش والتخريب على ايدي الجنود      
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بهـدف  اشارت فيه الى ان السلطات االسرائيلية كثفت من اعتقال افراد اسر لمعتقلين فلـسطينيين وذلـك                 

  .معتقلين اثناء التحقيق معهملاالضغط على 

  : البلدة خالل الشهر الماضي عدة حمالت من االعتقاالت كانت على النحو التاليوقد شهدت 

بلدة ابوديس طالت اربعة شبان وهم داود محمد داود عفانه ويوسف            حملت اعتقاالت في     7/5 االربعاء •

  .يسن محمد عياد والطالبان من مدرسة ابوديس علي ابومذكور ومحمد راضي عفانه

 بلدة ابوديس وقامت بحملة إعتقاالت شملت مجموعة من         ت قوة عسكرية إسرائيلية   داهم: 13/5االثنين   •

، وهمـا    عـام  19م وجميل محمود جميل حلبية       عا 19 جفال   هاني طالب محمود  : الشبان واألطفال وهم    

 . عاما22ف يسن عياد يوسباالضافة الى الشاب أسيرين محرريين وتم اإلفراج عنهما قبل ثمانية شهور 

مطعم وكوفي شوب يافا الكـائن فـي شـارع      أقتحم جنود من حرس الحدود االسرائيلي       : 18/5األحد   •

دون  الشاب صالح علي خنافسه من أبـوديس   المقهى على صاحبرببالض اءعتدالإوقاموا ب جامعة القدس   

  .ابداء اي اسباب

ها المـستمر فـي العيزريـة       ت قوات اإلحـتالل مـن تواجـد       فانه في األونه األخيرة كث     والجدير بالذكر 

يس ذلـك فحـسب بـل       ، ول كل يومي وإستفزازات ضد المواطنين    وتقوم هذه القوه بإعتقاالت بش     وأبوديس

  .ت للمخابرات اإلسرائيليةإسلوب إقتحام المنازل ليآل بحجة تسليم تبليغ مقابال سرائيليه اإلتستخدم القوه

  

  : شؤون األسرى

خالل سنوات االحتالل الطويلة تعرض المئات من أهالي ابوديس لعمليات االعتقال وذلك أسوة بباقي أبناء 

ان من ضمنهم العديد من االطفال الذين لم  كفلسطين، والذين يتم اعتقالهم لمقاومتهم المشروعة لالحتالل،
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  طفل،18 معتقل في السجون االسرائيلية من ضمنهم 71، يوجد من ابوديس اليوم  عام18يتجاوز عمرهم 

اً علم اسير من طلبة جامعة القدس في ابوديس، 70 هذا باالضافة الى اكثر من وثالث معتقلين اداريين،

ى التعذيب واساءة المعاملة باالضافة الى ارغامهم تقديم اعترفات  العديد من المعتقلين يتعرضون البان

والتوقيع على افادات باالضافة الى احتجاز العديد بدون تقديمهم الى المحاكم لمزيد من المعلومات الرجاء 

  html.risonersp/net.camdenabudis.www://httpمطالعة   

عبد الكريم يونس عيد حلبية، ومحمد       افرجت السلطات االسرائيلية عن كل من المعتقلين         8/5الخميس   •

، ومحمـد  ومحمد سامي عواد شحاده عامر هاني عطية عريبة ومالك حسن راضي قريع، جميل عريقات،

 . شقيرعالن

 محمد عيـاد  د داود عفانه ويوسف يس  ن داود محم   السلطات االسرائيلية تفرج عن كالً م      12/5االثنين   •

  .وعلي ابومذكور

  :االعتداء على مدرسة ذكور ابوديس •

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

  .ف شهر ايار الماضيمدير المدرسة باستئناف جديد منتص

  . موجودة على موقعنا االلكترونية من قبل حرس الحدود االسرائيليتفاصيل حول االعتداء على المدرس

www.camdenabudis.net. 

 :                 خالصات وتوصيات
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  :هناك معلومات هامة حول المعاهدات واالتفاقيات الدولية على الموقع االكتروني الخاص لالمم المتحدة

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

   :ض من هذة المعاهدات التي تقوم اسرائيل بانتهاكهابع

 :الجدار الفاصل . 1

 من الرأي االستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر فـي التاسـع مـن    153، 152، 133 بالفقرات  عمالً

 بوقف أعمال بناء الجدار في االرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القـدس            نطالب اسرائيل  2004تموز عام   

ما حولها، وان تفكك على الفور الهيكل االنشائي القائم هناك وان تلغي أو تبطل مفعـول جميـع                  المحتلة و 

  .القوانين التشريعية واللوائح التنظيمية المتصلة به

 التعذيب واساءة معاملة المعتقلين . 2

ت القاسـية  نصت العديد من االتفاقيات الدولية المعنية بمسائل حقوق االنسان على تحريم التعذيب والمعامال    

وغير االنسانية منها ما جاء في االتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية التي اكدت في مادتهـا الـسابعة        

فـي العـام   . على عدم جواز اخضاع أي فرد للتعذيب او العقوبة او معاملة قاسية او غير انسانية او مهينة  

  .منع التعذيب تم توقيع اتفاقية دولية من قبل االمم المتحدة ل1948

 مصادرة االراضي . 3

  .1907 من لوائح الهاي لعام 46  يشكل مخالفة للمادةاألراضيإن االستيالء على الممتلكات  
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مع مالحظة االنظمة االحتاللية المتعلقة بقوانين تصاريح المـرور  ( المساواه في التعامل مع االشخاص   . 4

 )ومعاناة المواطنين في القدس المحتلة

ن قد وقّعت وصادقت على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الصادر عن              بعد أ  إسرائيلأن  

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

د المـذكور،   من العه ) 1(فقرة  ) 2( ، فالمادة     وضواحيها باألرضي الفلسطينية المحتلة بما فيها مدينة القدس      

تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد باحترام الحقوق المعترف بها فيـه، وبكفالـة هـذه                 : " تنص على أن  

الحقوق لجميع األفراد الموجودين في اقليمها، والداخلين في واليته، دون أي تمييـز بـسبب العـرق، او                  

 أواألصـل القـومي أو اإلجتمـاعي،       اللون،أوالجنس، أو اللغة، أوالدين، أو الرأي سياسياً، أوغير سياسي،        

 . ذلكأوالثروة، أوالنسب، أوغير

 الحقوق المتعلقة باالسر والعائالت .5

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

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

  .أوبيته أومراسالته

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

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

لكل المعاهدات واالتفاقيات الدولية اآلنفة الذكر وعليه فاننا  نطالب المجتمع الدولي وكل المناصرين للحق 

وضع حد النتهاكاتها للقانون الدولي اإلنساني، ولمباديء ل) القوة المحتلة(اسرائيل  بالضغط على الفلسطيني
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، وان توقف االنتهاكات ضد المواطنين الفلسطينيين عمالً بالمعاهدات الشرعة الدولية لحقوق اإلنسان

  .واالتفافيات الدولية

 

    

 


