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التقرير الشهري لالنتهاكات االسرائيلية في 

  2008 نيسان  لشهربلدة ابوديس

استمرت االعتداءات االسرائيلية على المواطنين 

حيث ،  الماضينيسان شهر في بلدة ابوديس خالل

لمنازل تم خالل الشهر الماضي اقتحام العديد من ا

 فيما تزايدة االجراءات واعتقال المزيد من الشبان

ة على الحواجز االحتاللية في محيط منطقة التعسفي

شرقي القدس وقد رصد التقرير االنتهاكات 

االسرائيلية خالل شهر نيسان الماضي على النحو 

  .التالي

  

  :بناء الجدار ومصادرة األراضي

تعتزم جمعية استيطانية ممولة من الملوينير اليهودي 

 فياالسرائيلية مسكوفيتش ، توطين عدد من العائالت 

بنايات مركز قيادة شرطة الضفة الغربية الواقع في 

حي راس العامود في القدس الشرقية والذي يتم 

إخالءه لالنتقال إلى المركز الجديد الذي بني في 
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بين القدس الشرقية ومستوطنة " 1إي"منطقة 

  . معاليه أدوميم

 طلبا للجنة المحلية للتنظيم د قدمت الجمعيةقو

 وحدة سكنية في 110والبناء طلبا إلقامة 

وجاء في الطلب أن الحي الجديد . المكان

" معاليه زيتيم"سيتصل مستقبال بضاحية " معليه دافيد"المسمى 

 أمريكي في - اليهودياألعمالاالستيطانية التي أقامها رجل 

   .أرفين موسكوفيتشمطلع التسعينيات 

قدس هناك معلومات اضافية حول واقع االستيطان في مدينة ال*** 

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 حول ابوديس
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منذ ان اقدمت اسرائيل على بناء جدار الفصل العنصري حول مدينة القدس تم اغـالق كـل الطـرق            

 تم اقامت معابر خاصة لمـرور المـواطنين   الرابطة بين المدينة المحتلة والضواحي المحيطة بها، وقد    

الى المدينة، بالنسبة لبلدات شرقي القدس اقامت السلطات االسرائيلية معبر في المنطقة الواقعـة بـين                

جبل الزيتون وبلدة العيزرية يسمح للمواطنين من حملت هوية الضفة الغربيـة ممـن تتـوفر لـديهم                  

دة وطويلة خاصة بعد ان تم استخدام بـصمة اليـد           تصاريح مرور باستخدامه من خالل اجراءات معق      

باالضافة الى التصريح، وقد تم االبقاء على الحاجز المقام على طريق القدس الـزعيم المـؤدي الـى                  

مستوطنة معالي ادوميم لمرور حملت الهوية المقدسية فقط، من خالل هذا الجزء من التقرير سنرصـد    

  :محيطة بمنطقة شرقي القدسالحواجز الاالسرائيلية على االنتهاكات 

احتجزت قوات االحتالل حتى وقت   10/4 الخميس •

متأخر من الليل عشرات المواطنين على حاجز 

بيت الواقع على طريق واد النار المؤدية إلى ' الكونتينر'

 أجبر المواطنين على االنتظار لفترة طويلة، لحم، حيث

مر وأخضع المارة والمركبات لفحص دقيق وبطيء، األ

المروري على   الذي تسبب بحالة من اإلزدحام 

 .الحاجز

أغلقت قوات االحتالل اإلسرائيلي معبـر       20/4االحد   •

قلنديا العسكري في جدار العزل والتوسع اإلسـرائيلي         

الذي يعزل القدس عن امتدادها الشرقي والجنوبي والشمالي إلى رام اهللا باالتجاهين ذهاباً وإيابـاً بعـد                
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عالن عن سبب لذلك، وكثيراً ما تعمد قوات        الظهر دون اإل  

االحتالل إغالق المعبر كنوع مـن التـدريب والمنـاورة،          

مفتعلة وحقيقيـة فتقـف     " أمنية"وأحياناً حين تتلقى إنذارات     

حركة السيارات والمارة وتزدحم السيارات ويتعطل العمال       

عن أعمالهم والطالب عـن دراسـتهم والمرضـى عـن           

  .مواعيدهم

مدينة القدس ، ومنعـت حركـة   على   سلطات االحتالل اإلسرائيلي شامل فرضته  أغلق: 21/4االثنين   •

السير في شوارعها وطرقاتها وحولت مدينة القدس إلى مدينة عـسكرية وعـززت مـن إجراءتهـا                 

، حيث تدفق العشرات من اليهود من كـل انحـاء   " عيد الفصح" وذلك بسبب االعياد اليهودية     االمنية  

نشرت سلطات االحتالل اآلالف مـن أفـراد   و ،في ساحة البراق  الدينية  الشعائر  مع وإقامة العالم للتج 

الحواجز والمعابر المقامة حـول المدينـة     في محيط البلدة القديمة وعلى        الخاصة الشرطة والوحدات   

 .المحتله

إجراءاتها شددت قوات اإلحتالل من   حيث تواصل الطوق االمني واالغالق والحواجز4/ 24الخميس  •

التعسفية بحق المواطنين على حاجز جبع حيث عملت على إيقاف المركبات وتفتشها مع وجود جيب 

 .للمخابرات اإلسرائيلية يقوم بتسليم تباليغ لبعض الشبان لمقابلة المخابرات اإلسرائيلية

ى  إيقاف عمل عل" معالي أدوميم"أقامت قوات اإلحتالل حاجزاً شرطياً على مفرق مستوطنة   فيما •

على طريق الخان األحمر عمل على آخرحاجزاً شرطياً و .المركبات وتحرير المخالفات بحق السائقين

  .إيقاف المركبات وتحرير المخالفات بحق السائقين
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  :القوانين االحتاللية المتعلقة بالمواطنه في القدس
 

الوزارية اإلسرائيلية لشؤون القدس    لقد عملت الحكومات اإلسرائيلية المتعاقبة على تنفيذ توصية اللجنة          

 برئاسة غولدا مائير والتي تقضي بأن ال يتجاوز عدد السكان الفلـسطينيون فـي القـدس                 1973لعام  

وع العام للسكان، وذلك إلحداث خلخلة في الميزان الديمغرافي في المدينة، لذلك فقـد              ممن المج % 22

ليب لتنفيذ هذه الوصية والتي كان آخرها سـحب         لجأت سلطات االحتالل إلى استخدام الكثير من األسا       

الهويات من السكان العرب في القدس ولكن بالرغم من إقدام السلطات على سحب الهويات من أكثـر                 

من مجموع الـسكان داخـل      % 35 يشكلون حوالي    ئلة مقدسية إال أن الفلسطينيون    من خمسة آالف عا   

 2006 لقـد شـهد العـام        لسكن داخل حدود القدس،   حدود المدينة وذلك نتيجة عودة آالف المقدسيين ل       

 مواطن مقدسي بحجـج مختلفـة حـسب احـصائيات وزارة الداخليـة              1363سحب هويات حوالي    

يأتي هذا في الوقت الذي فصلت اسرائيل نهائياً اي تواصل بين المدينة المحتلة والضواحي  االسرائيلية

دس حيث يتواجد العديد من االسر فـي ابـوديس   التي تضم العديد من السكان من حملة بطاقة هوية الق      

 .ممن يحمل افرادها الهويات المختلطة بين الضفة الغربية والقدس

  :االعتقاالت والمداهمات •

على يد سلطات االحتالل اإلسرائيلي حيث قام        الشهر الماضي استمرت حمالت الدهم واالعتقال خالل      

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

 اللجنة االسرائيلية لمناهضة التعذيب تقريراً في شـهر         وقد نشرت التفتيش والتخريب على ايدي الجنود      

آذار اشارت فيه الى ان السلطات االسرائيلية كثفت من اعتقال افراد اسر لمعتقلين فلـسطينيين وذلـك               

  .ثناء التحقيق معهممعتقلين الابهدف الضغط على 
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  :وقد شهدت البلدة خالل الشهر الماضي عدة حمالت من االعتقاالت كانت على النحو التالي 

 

 من صباح يوم الثالثاء مبكرة في ساعة  الجيش االسرائيليداهمت قوات كبيرة من: 22/4الثالثاء  •

  منازل اشقاء مدير المركز بالعبث في محتوياته وداهمت الجنودقامحيث  بلدة العيزريةمكتب أسرانا ب

 . ى تهديد امن وامان افراد المنزل بحجة البحث عن سالح وعملت علمهند ابو رومي

محمود حسين بهجت من جباليا البلد غزة البالغ  جنود حاجز الكونتينر يعتقلون المواطن 23/4االربعاء  •

د ان زار ولده المريض  عام وهو عائد من مدينة رام اهللا الى الخليل حيث كان بع40من العمر 

 . ابناء10والمصاب بالسرطان في احد مستشفيات رام اهللا وهو متزوج وله 

 واسـعة فـي       بلدة ابوديس وشنت حملة اعتقاالت      قوات من الجيش االسرائيلي    داهمت: 29/4الثالثاء   •

 وتفتيشها بقـوات كبيـرة مـن        صفوف الشبان ، واعتقلت قوات االحتالل الشبان بعد مداهمة منازلهم         

عبد الكريم يـونس عيـد    وعرف من بين المعتقلينلخاصة المقنعة وبرفقة ضابط المخابرات  الوحدات

ومحمـد سـامي    ،مالك حسن راضي قريـع ريبة وعامر هاني عطية ع ،محمد جميل عريقاتلبية، وح

  . محمد عالن شقير، ومحمد راجح عيادعواد شحاده، و

  : شؤون األسرى

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

أبناء فلسطين، والذين يتم اعتقالهم لمقاومتهم المشروعة لالحتالل، كان من ضمنهم العديد من االطفال 

لية من  معتقل في السجون االسرائي79 عام، يوجد من ابوديس اليوم 18الذين لم يتجاوز عمرهم 

 اسير من طلبة جامعة 70 هذا باالضافة الى اكثر من وثالث معتقلين اداريين،  طفل،19ضمنهم 
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القدس في ابوديس، علماً بان العديد من المعتقلين يتعرضون الى التعذيب واساءة المعاملة باالضافة 

بدون تقديمهم الى الى ارغامهم تقديم اعترفات والتوقيع على افادات باالضافة الى احتجاز العديد 

   :المحاكم لمزيد من المعلومات الرجاء مطالعة

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

زار محاموا وزارة االسرى المعتقلين في معتقل  كفار عتصيون الواقع في الجنوب مـن        في شهر نيسان    

نة بيت لحم  وهو يقع داخل معسكر للجيش االحتالل االسرائيلي حيث يتكون  هـذا المعتقـل  مـن                     مدي

 متـر باإلضـافة الـى      9 غرف اخرى مساحة الواحدة منهـا        4 متر و  16غرفتين مساحة كل غرفة       

متر ويعد معتقل كفار عتصيون مركز من مراكز التعـذيب          1.5*متر  2.5زنزانتين تبلغ الوحدة منها     

دها االحتالل االسرائيلي لتعذيب االسرى الفلسطينيين وهو ال يصلح للحياة البشرية من حيث شدة              التي اع 

المعاناة والمساحة مقارنة مع عدد المعتقلين ويعاني االسرى في معتقل كفار عتصيون من معاملة سـيئة                

د الـضرورية  من قبل مصلحة سجون االحتالل ، وقد تمثلت معاناتهم في نقص كبير في كثير من المـوا   

لهم وعدم القدرة على الخروج الى الحمامات اال بعد اذن من سجاني االحتالل كما ان معظم االيام تحوي            

ساعة للفورة ولمرة واحدة كما يعاني المعتقلين من عدم وجود مواد تنظيف كافية ونقص حاد في الطعام                 

ان وجبة المعكرونة اليوميـة غيـر       المقدم ، اذ يتشارك كل اربعة اسرى في علبة لبن واحدة فضال عن              

  .مطبوخة بشكل تمكن المعتقلين من تناولها 

وفي معتقل عوفر افاد محاموا وزارة شؤون االسرى والمحررين ان مصلحة السجون االسرائيلية تعمل 

على ابطاء وتأخير زياراتهم لألسرى  في معتقل عوفر  بجعل المحاميين ينتظرون اكثر من ساعة حتى 

  .مقابلة االسرى ما احدث ارباكا في مواعيد الزيارات للمحامين االخريين يستطيعوا 
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احيا الشعب الفلسطيني وأهالي المعتقلين الفلسطينيين ذكرى يوم االسير الفلسطيني خالل شهر نيـسان               •

وقد شهدت المناطق الفلسطينية العديد من الفعاليات واالحتجاجات وقد عقد اجتماع عـام فـي متحـف      

 .جامعة القدس حضره العديد من الفعاليات والمؤسسات في بلدة ابوديساالسرى في 

  

 شـهر  14 السلطات االسرائيلية تفرج عن االسير سيف الدين ابوهالل بعد فترة اعتقال       16/4االربعاء   •

  . شيكل4000وغرامة مالية بلغت 

 السلطات االسرائيلية تفـرج عـن    27/4االحد   •

اضـي  كالً من عبداهللا داود عـواد واحمـد ر        

 5عريقات بعد ان انهوا مدة محكوميتهم البالغة        

 شـيكل  3000شهور ودفع كالً منهما غرامـة       

للمحكمة، يذكر ان عبداهللا واحمد تم اعتقالهمـا        

داخل محلهما التجاري في ابوديس حيـث قـام      

الجنود باالعتداء عليهـا بالـضرب المبـرح        

كانون وتكسير المحل التجاري وذلك في شهر       

 . الماضياول

  :االعتداء على مدرسة ذكور ابوديس•

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

  .ف شهر ايار الماضيتقدم مدير المدرسة باستئناف جديد منتص
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 موجودة على موقعنا تفاصيل حول االعتداء على المدرسة من قبل حرس الحدود االسرائيلي

  .االلكتروني

www.camdenabudis.net. 

 :                 خالصات وتوصيات

هناك معلومات هامة حول المعاهدات واالتفاقيات الدولية على الموقـع االكترونـي الخـاص لالمـم                

  :المتحدة

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 من           153،  152،  133 بالفقرات   عمالً

 بوقف أعمال بناء الجدار في االرض الفلسطينية المحتلة بمـا فيهـا              نطالب اسرائيل  2004تموز عام   

ئم هنـاك وان تلغـي أو تبطـل         القدس المحتلة وما حولها، وان تفكك على الفور الهيكل االنشائي القا          

  .مفعول جميع القوانين التشريعية واللوائح التنظيمية المتصلة به

 التعذيب واساءة معاملة المعتقلين . 2
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نصت العديد من االتفاقيات الدولية المعنية بمسائل حقوق االنسان على تحريم التعـذيب والمعـامالت               

 الدولية للحقوق المدنية والسياسية التـي اكـدت فـي           القاسية وغير االنسانية منها ما جاء في االتفاقية       

مادتها السابعة على عدم جواز اخضاع أي فرد للتعذيب او العقوبة او معاملة قاسية او غير انسانية او                  

  . تم توقيع اتفاقية دولية من قبل االمم المتحدة لمنع التعذيب1948في العام . مهينة

 مصادرة االراضي . 3

  .1907 من لوائح الهاي لعام 46  يشكل مخالفة للمادةاألراضيمتلكات إن االستيالء على الم 

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

 المرور ومعاناة المواطنين في القدس المحتلة

لمدنية والسياسية، الصادر    بعد أن قد وقّعت وصادقت على العهد الدولي الخاص بالحقوق ا           إسرائيلأن  

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

مـن  ) 1(فقـرة  ) 2( ، فالمـادة    وضواحيها عالقتها باألرضي الفلسطينية المحتلة بما فيها مدينة القدس       

العهد باحترام الحقوق المعتـرف بهـا       تتعهد كل دولة طرف في هذا       : " العهد المذكور، تنص على أن    

فيه، وبكفالة هذه الحقوق لجميع األفراد الموجودين في اقليمها، والداخلين في واليتـه، دون أي تمييـز        

بسبب العرق، او اللون،أوالجنس، أو اللغة، أوالدين، أو الرأي سياسياً، أوغيـر سياسـي، أواألصـل                 

 . ذلكوغيرالقومي أو اإلجتماعي، أوالثروة، أوالنسب، أ

 الحقوق المتعلقة باالسر والعائالت .5
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  :من العهد المذكور على أنه) 17(كما تنص الماده 

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

  .أسرته أوبيته 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 واالتفاقيات الدولية اآلنفة الذكر وعليه فاننا  نطالب المجتمع الدولي وكل 

كاتها للقانون وضع حد النتهال) القوة المحتلة(اسرائيل المناصرين للحق الفلسطيني بالضغط على 

، وان توقف االنتهاكات ضد المواطنين الدولي اإلنساني، ولمباديء الشرعة الدولية لحقوق اإلنسان

  .الفلسطينيين عمالً بالمعاهدات واالتفافيات الدولية

 

    

 


