
 1

  ثانيوتشرين   اولتشرين ي لشهرالتقرير الشهري لالنتهاكات االسرائيلية في بلدة ابوديس
2008  

 كثفت  حيث،ثانيتشرين ي تشرين اول و خالل شهر في ابوديسلية على المواطنيناستمرت االعتداءات االسرائي

لرئيسية في ابوديس وتحديداً  الحواجز الطيارة في الطرقات والشوارع الفرعية واالسلطات االسرائيلية من نصب

في ساعات المساء فيما اعتدى الجنود االسرائيليون على المارة من شبان وفتية البلدة، كذلك فقد اعتقلت السلطات 

 ايدي القوات  فيما اعتقل سابع علىلقدس ومدرسة ابوديس الثانوية للذكوراطالب من جامعة االسرائيلية ستة 

ائيلية على االراضي في منطقة التقرير استمرار االعتداءات االسر ليالً، ويورد ام بيته االسرائيلية بعد اقتحالخاصة

على الرغم مما يسببه  البلدةالسلطات االسرائيلية على توسيع مكب النفايات المقام على اراضي ابوديس حيث تعمل 

  :ينالماضيشهرين الة خالل اكات االسرائيليوفي ما يلي ابرز االنته اضرار ومخاطر على البشر والبيئة،من 
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 :بناء الجدار ومصادرة األراضي

  

 اإلسرائيلي علـى    اقدمت بلدية القدس   10-15االربعاء

توسيع مكب النفايات المقام على اراضي بلدة ابـوديس         

ـ   حيث تقوم جرفات االحتالل ب     ف أعمال الحفر والتجري

 في موقـع الرغابنـة علـى        لتوسيع المكب الذي يقع     

م إلى الجنوب وأكثر    60 بطول حوالي    ديسأراضي أبو 

  . إغالقهع النفايات ونقل مجممنذ وقت طويل عن  تتحدث) إسرائيل( شرقاً من الجانبين للمكب الحالي، مع أن 300من 

من منطقة المرصص الجهالين الذي أقامته سلطات االحتالل اثر ترحيل البدو  يبعد مكب النفايات عن تجمع بدو وال

 ألف دونماً وال 60التي أصبحت مساحتها اليوم أكثر من " معاليه أدوميم " ت مكانهم مستوطنةسعويمت وتقبعد ان ا

  . على أراضي السواحرة" كيدار " مدد باتجاه الجنوب لتتصل بمستوطنةزالت تت

 جودات من روائح كريهة ومضار صحية وو       النفاي يسببه مكب ديس مما   ات البدوية وبلدات العيزرية وأبو    وتعاني التجمع 

  .  والسوائل التي تنزلق من النفايات- الجراذين–الحشرات والفئران 

  

  

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

  :هر تموز الماضي على الوصلةالفلسطينيين جراء االستيطان والجدار في الضفة الغربية الذي نشر في ش
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• http://www.ochaopt.org/?module=displaysection&section_id=1&format=html 

  :على صعيد االنتهاكات االسرائيلية على الحواجز حول ابوديس

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

المدينة المحتلة والضواحي المحيطة بها، وقد تم اقامت معابر 

خاصة لمرور المواطنين الى المدينة، بالنسبة لبلدات شرقي القدس 

 اقامت السلطات االسرائيلية معبر في المنطقة الواقعة بين جبل

الزيتون وبلدة العيزرية يسمح للمواطنين من حملت هوية الضفة 

الغربية ممن تتوفر لديهم تصاريح مرور باستخدامه من خالل 

اجراءات معقدة وطويلة خاصة بعد ان تم استخدام بصمة اليد 

باالضافة الى التصريح، وقد تم االبقاء على الحاجز المقام على 

توطنة معالي ادوميم لمرور طريق القدس الزعيم المؤدي الى مس

حملت الهوية المقدسية فقط، من خالل هذا الجزء من التقرير 

  :االسرائيلية على الحواجز المحيطة بمنطقة شرقي القدساالنتهاكات سنرصد 

 الحواجز العسكرية فيه من قبل الجيش االسرائيلي بنصبشهر تشرين اول الماضي تكثيفاً مبالغاً شهد  •

بلدة ابوديس وقد افاد المواطنيين ان الجنود االسرائيليون في ات الفرعية والرئيسية الطيارة على الطرق

اً لمدة طويله ويقومون بتوجيه الشتائم واالهانات لهم فيما اصيب العديد يوقفون العشرات من الشبان ليلي

ادي ابوديس  الحواجز بجانب نب على ايدي الجنود هذا وتركزت هذهبكدمات جراء االعتداء عليهم بالضر

  .وعلى المفترق المؤدي الى جامعة القدس
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بمدينة القدس الحواجز المحيطة  اول ايام عيد الفطر قامت السلطات االسرائيلية باغالق 10-1االربعاء  •

حيث لم يسمح للمواطنين حتى من يحملون تصاريح دخول الى مدينة القدس من دخولها لتأدية صالة العيد 

 .التهم في المدينة المحتلةاو لزيارة اقاربهم وعائ

  

قررت الشرطة اإلسرائيلية وبدون سبب يذكر منع األطبـاء الفلـسطينيين والـذين يحملـون                 11-3االثنين   •

. من إجتياز الحواجز العسكرية المقامة على طول جدار الضم والتوسع المحيط بالقدس           " تصاريح دخول القدس  "

ل الدكتور فاروق عبـد     اقو.  قلنديا فقط  دس من خالل حاجز   ق ال وسمح لهم بالدخول الى أماكن عملهم في مدينة       

يوجـد لـدينا     ، جمعية الدراسات العربيـة    –راضي  مركز أبحاث األ  دير مستشفى المقاصد بالقدس ل    م, الرحيم

وبالتالي يحصلون على تصاريح عمـل،      , عشرات األطباء والممرضين الذين ال يملكون بطاقات هوية مقدسية        
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ـ   , وتعيين حاجز قلنديا  , سرائيلية بمنعهم من إجتياز الحواجز    إن قرار الشرطة اإل    رور مـن   الحاجز الوحيد للم

سيما وأننا نتحـدث عـن      , يعتبر إنتهاك لحرية التنقل   , فمن جهة : إنتهاك ذو شقين   هو, خالله الى داخل القدس   

تواجد عليه كل صـباح  فان حاجز قلنديا هو من أكبر الحواجز وي, ومن جهة ثانية مهنة إنسانية أطباء يمارسون   

ى بعـد الـساعة   بهذه الطريقة سنصل الى المستشف  إذ أننا , ي سيعوق تحركنا كأطباء   األمر الذ , آالف المواطنين 

   وغرفة الطوارئ الطبيب الى حين وصوله؟, فهل ينتظر المريض، العاشرة صباحاً

ومراكـز  , المطلـع و اصـد الذين يعملون في مستـشفى المق     من  ,  قامت مجموعة من األطباء والممرضين     قدو

ورفع اليافطات واإلعتصام لالعتـراض علـى هـذا القـرار     , كليات صحية أخرى بالتجمع عند حاجز عناتا   و

  .وهذه المرة كانت الضحية األطباء والممرضين, والذي يهدف الى التضييق على حياة الفلسطينين, التعسفي

مما ادى الى  يق بين رام اهللا وشرقي القدسعلى الطر جبعاغلقت قوات االحتالل حاجز  11-12االربعاء  •

  .اختناقات مرورية واحتجاز المئات من السيارات المتجهة الى رام اهللا من منطقة شرقي القدس

 جنوب الضفة بينقام على طريق واد النار الموصل اغلقت قوات االحتالل حاجز الكونتينر الم 11-16االحد  •

 .نيين منه واحتجزت عشرات المركباتسطيالى وسطها، ومنعت خروج المواطنين الفل

 اثناء توجهه اعتقلت قوات االحتالل من على حاجز الكونتينر المواطن محمد موسى زريق 11-17االثنين  •

  . واقتادته الى جهت غير معلومةالى ابوديس من بيت لحم

جيش االسرائيلي  نصبت قوة عسكرية اسرائيلية حاجزاً عسكرياً بالقرب من مفترق معسكر ال11-23االحد  •

يش االسرائيلي وقد في بلدة ابوديس وقام الجنود بتوقيف العشرات من الشبان حيث تم نقلهم الى معسكر الج

 ابوهالل ان الجنود قاموا باالعتداء عليه بالضرب المبرح مع مجموعة من الشبان بعد ان تم افاد الشاب علي

  .سكر الجيش دون ابداء اي اسباب الحتجازهمعاجبارهم على الجلوس على االرض لساعات طويلة في م
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  :القوانين االحتاللية المتعلقة بالمواطنه في القدس
 

 1973لقد عملت الحكومات اإلسرائيلية المتعاقبة على تنفيذ توصية اللجنة الوزارية اإلسرائيلية لشؤون القدس لعام 

وع العام ممن المج% 22طينيون في القدس برئاسة غولدا مائير والتي تقضي بأن ال يتجاوز عدد السكان الفلس

للسكان، وذلك إلحداث خلخلة في الميزان الديمغرافي في المدينة، لذلك فقد لجأت سلطات االحتالل إلى استخدام 

الكثير من األساليب لتنفيذ هذه الوصية والتي كان آخرها سحب الهويات من السكان العرب في القدس ولكن بالرغم 

 يشكلون حوالي ئلة مقدسية إال أن الفلسطينيون على سحب الهويات من أكثر من خمسة آالف عامن إقدام السلطات

 لقد من مجموع السكان داخل حدود المدينة وذلك نتيجة عودة آالف المقدسيين للسكن داخل حدود القدس،% 35

ة الداخلية  مواطن مقدسي بحجج مختلفة حسب احصائيات وزار1363 سحب هويات حوالي 2006شهد العام 

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

العديد من السكان من حملة بطاقة هوية القدس حيث يتواجد العديد من االسر في ابوديس ممن يحمل افرادها 

  .الهويات المختلطة بين الضفة الغربية والقدس

  :عتقاالت والمداهماتاال •

على يد سلطات االحتالل اإلسرائيلي حيث قام الجيش  ين الماضيينالشهراستمرت حمالت الدهم واالعتقال خالل 

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

  :على ايدي الجنود

داهمت قوة عسكرية في ساعة متأخرة من الليل منزل المواطن محمد شكري  10-20االربعاء  •

الحنش في حي الراس في ابوديس وقام الجنود بتفتيش المنزل قبل ان يقوموا باعتقال محمد البالغ 

 لمدة ثمان ايام وقد افاد محمد انه اماً واقتياده الى معسكر عتصيون حيث احتجز ع35من العمر 
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ل هذة الفترة وان المخابرات االسرائيلية قامت بالضغط عليه الجباره على تم التحقيق معه خال

 . العمل معهم وقد قام ضابط المخابرات بتهديد محمد بتحويله لالعتقال االداري اذا رفض

بعد مداهمة لمنزله الكائن فـي       إعتقلت قوات اإلحتالل الصحفي عبد الباسط الرازم         :11-11الثالثاء   •

 وقامت بالعبث بمحتوياته قبل أن تصادر جهاز الحاسوب وأوراق خاصـة          الليل، ديس بعد منتصف  ابو

علما  به وعاثت فيه الفساد ، والجدير بالذكر أن قوات اإلحتالل إقتادت الرازم الى جهة غير معلومة،                 

  .بحاجة الى متابعة طبية وله أدوية يجب أن يتناولها في مواعيدهابأنه يعاني من أمراض مزمنة و

بلدة في ساعة متأخرة من الليل  من حرس الحدود االسرائيلياقتحمت قوات   11-12بعاء االر •

وقاموا بايقاف العشرات من الصوت قنابل  و المسيل للدموعزا قنابل الغوقد اطلق الجنودديس، ابو

  .الشبان والتدقيق بهوياتهم واهانتهم

نود من حرس الحدود االسرائيلي  افاد مدير مدرسة ابوديس الثانوية للذكور ان ج11-16 االحد •

رشق بالحجارة بجانب المدرسة سة وذلك بعد ان تعرضت دوريتهم للقاموا بتهديدة باقتحام المدر

في ساعات الصباح وقد افاد شهود عيان ان الجنود قاموا بمطاردت احد الطالب واعتقاله وهو 

ود باعتداء عليه بالضرب في لب بعد ان قام الجنى المدرسة وقد تم االفراج عن الطابطريقة ال

  .معسكر الجيش في ابوديس

 داهمت قوة عسكرية اسرائيليى برفقة ضابط المخابرات االسرائيلي في ساعة 11-17االثنين  •

متأخرة من الليل منزل المواطن على احمد محسن واعتقلت ابنه محمد وهو طالب في مدرسة 

الب في  التي يتم فيها اعتقال محمد وهو طثةابوديس الثانوية للذكور ويذكر ان هذة المرة الثال

 وفي . شهراً في المعتقل في مرات سابقة14التوجيهي لهذا العام حيث امضى محمد اكثر من 
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نفس الليلة داهمت نفس القوة منزل المواطن محمد بدر واعتقلت ابنه رامي وهو طالب في مدرسة 

امضى ثماني ايام في االعتقال في مستوطنة ابوديس الثانوية للذكور وقد تم االفراج عنه بعد ان 

كفار عتصيون وقد افاد رامي ان المخابرات االسرائيلية قامت بالتحقيق معه حيث تعرض لضرب 

  .واالهانه خالل فترة احتجازه

  بلدة أبو ديس ، وداهمت عدد من منازل طلبة جامعة القدسة اسرائيلية اقتحمت قوا 11-18الثالثاء  •

 . وامجد ابوعصبل كل من نايف جفال وسعد عبد الكريم جفال ومحمد جمال محسنوقد قاموا باعتقا

  

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

 من االطفال الذين لم يتجاوز  كان من ضمنهم العديدفلسطين، والذين يتم اعتقالهم لمقاومتهم المشروعة لالحتالل،

 هذا باالضافة ، طفل17 معتقل في السجون االسرائيلية من ضمنهم 71، يوجد من ابوديس اليوم  عام18عمرهم 

  . اسير من طلبة جامعة القدس في ابوديس70الى اكثر من 

  html.prisoners/net.camdenabudis.www://http لمزيد من المعلومات الرجاء مطالعة   

 افرجت السلطات االسرائيلية عن الشاب محمد شكري الحنش بعد اعتقال دام ثماني ايام 10-20االثنين  •

  .دون توجيه اي تهمة له

ايام في  امي محمد بدر بعد اعتقال دام ثماني افرجت السلطات االسرائيلية عن الطالب ر11-24االثنين  •

  .معسكر كفار عتصيون دون توجيه اي تهم له

محسن المريض بمرض السرطان يعني في اسره حيث افادة والده انه ال يتلقى ح صالالزال االسير محمد  •

 كل  وقد طالبت عائلة محمدالعالج الكافي وان االسرة ال يوجد لديها معلومات كافيه عن وضعه الصحي

الفراج الفوري عن ابنها الذي امضى فترة مارسة الضغط على اسرائيل لالمؤسسات المحلية والدولية لم

  . تسعة سنوات في االسر محملةً السلطات االسرائيلية المسؤولية عن حياته

  :االعتداء على مدرسة ذكور ابوديس •

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

 وقد قمنا بارسال العديد من الرسائل حول انتهاكات جدية .ف شهر ايار الماضيالمدرسة باستئناف جديد منتص

حدثت في ابوديس الى السفارة االسرائيلية خالل العام الماضي ولم نتلقى اي اجابات عليها وسنقوم بعرضها 

  .جميعها في تقرير شهر كانون اول القادم
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  . موجودة على موقعنا االلكترونيتداء على المدرسة من قبل حرس الحدود االسرائيليتفاصيل حول االع

www.camdenabudis.net. 

 :                 خالصات وتوصيات

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

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

   :نتهاكهاإ المعاهدات التي تقوم اسرائيل ببعض من هذه

 :لجدار الفاصلا .1

 من الرأي االستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في التاسع من تموز عام 153، 152، 133 بالفقرات عمالً

القدس المحتلة وما حولها،  بوقف أعمال بناء الجدار في االرض الفلسطينية المحتلة بما فيها  نطالب اسرائيل2004

وان تفكك على الفور الهيكل االنشائي القائم هناك وان تلغي أو تبطل مفعول جميع القوانين التشريعية واللوائح 

  .التنظيمية المتصلة به

 لتعذيب واساءة معاملة المعتقلينا .2

تعذيب والمعامالت القاسية وغير نصت العديد من االتفاقيات الدولية المعنية بمسائل حقوق االنسان على تحريم ال

االنسانية منها ما جاء في االتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية التي اكدت في مادتها السابعة على عدم جواز 
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 تم توقيع اتفاقية 1948في العام . اخضاع أي فرد للتعذيب او العقوبة او معاملة قاسية او غير انسانية او مهينة

  .االمم المتحدة لمنع التعذيبدولية من قبل 

 مصادرة االراضي .3

  .1907 من لوائح الهاي لعام 46  يشكل مخالفة للمادةاألراضيإن االستيالء على الممتلكات  

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

 )ومعاناة المواطنين في القدس المحتلة

 بعد أن قد وقّعت وصادقت على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الصادر عن الجمعية إسرائيلن أ

، ملزمة بتطبيق نصوصه في مجال عالقتها باألرضي 1976 والنافذ عام 1966العامة لألمم المتحدة عام 

: " من العهد المذكور، تنص على أن) 1(قرة ف) 2( ، فالمادة  وضواحيهاالفلسطينية المحتلة بما فيها مدينة القدس

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

الموجودين في اقليمها، والداخلين في واليته، دون أي تمييز بسبب العرق، او اللون،أوالجنس، أو اللغة، أوالدين، 

 . ذلك، أوغير سياسي، أواألصل القومي أو اإلجتماعي، أوالثروة، أوالنسب، أوغيرأو الرأي سياسياً

 الحقوق المتعلقة باالسر والعائالت .5

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

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



 12

  .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 

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

وضع حد النتهاكاتها للقانون الدولي اإلنساني، ولمباديء الشرعة الدولية ل) القوة المحتلة(اسرائيل بالضغط على 

  .، وان توقف االنتهاكات ضد المواطنين الفلسطينيين عمالً بالمعاهدات واالتفافيات الدوليةلحقوق اإلنسان

 

    

 


