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  حتقيقات
  
  فرّاج خالد
  

  االحتالل وطأة حتت اخلليل معاناة
  ميداين حتقيق: السلطة وإهمال

  
 وشمالها الغربية الضفة وسط ساكني استطاعة يف كان بالتحديد، األوىل اخلليج حرب وقبل ،1988 سنة قبل

 خمسين تستغرق واخلليل الله رام بين الطريق كانت فقد. ما حد إىل يسيرة بطرق واحملافظات املدن بين التنقل
. دقيقة وعشرين مئة نحو املدينتين بين الطريق تستغرقه األوفر احلظ فصاحب األيام هذه يف أمّا. األكثر على دقيقة
 الزيادة جراء وال بينهما، الصناعية املناطق تطور نتيجة وال املدينتين، بين املنتشر العمران بسبب ليس وهذا

 على اخلانقة املرور أزمات بسبب وال الغربية، الضفة ساكني الفلسطينيين من السيارات مالكي عدد يف امللحوظة
 منعت اإلسرائيلي االحتالل سلطات ألن وإنما القدس، يف القديمة البلدة أطراف على أو صفافا بيت طريق

 القدس مدينة دخول من نسمة، مليون 2.8 عددهم يتجاوز الذين الغربية، الضفة بطاقات حاملي الفلسطينيين
 فلسطينية تسجيل لوحة حتمل التي السيارات تمُنع والحقاً. وملركباتهم كأفراد، لهم خاصة بتصاريح إالّ  وحميطها

 يتوجه التوضيح من وملزيد. بالسيارات خاصة تصاريح بإصدار العمل وأُوقف باتاً، منعاً القدس دخول من
 على يحصل من عدد لكن القدس، لدخول تصريح على احلصول بغية اإلسرائيلية املدنية اإلدارة إىل الفلسطينيون

 من والوالدة، كالعالج إنسانية، ألسباب غالباً يكون التصاريح على احلصول من يتمكن ومن جداً، قليل التصاريح
  .التجار كبار

 رام من واألصعب، األطول الطريق أسلك أن من بد ال كان صغيراً، أو كبيراً  تاجراً وال" إنسانية حالة" لست وألنني
 بجولة للقيام املستوطنين، أشرس واعتداءات االحتالل وطأة حتت الصامدة املدينة هذه إىل ألصل اخلليل، إىل الله

   .التحقيق هذا وكتابة وشجونها، وهمومها أحوالها على التعرف بقصد فيها ميدانية
   

  واحلرفية التقليدية الصناعات مدينة
 زائر كل يستطيع جداً  جميل عربي بخط جدارية هناك كان الشمايل اخلليل مدينة مدخل يف مرتفع حائط على

 يبدو، ما على كتبت، اجلدارية". حماس مدينة يف بكم وسهالً أهالً" عليها مكتوباً وكان ويقرأها، يراها أن للمدينة
 يف أزيلت اجلدارية هذه أن وجدت للمدينة هذه األخيرة زيارتي يف. 2006 سنة مطلع التشريعية االنتخابات قبل

  .يبدو كما غزة أحداث أعقاب
. العناقيين قبيلة إىل املنتمي أربع الكنعاين العربي ملكها إىل نسبة" أربع" اسم اخلليل مدينة على الكنعانيون أطلق

 سميت له املقابل الرأس جبل سفح على إبراهيم ببيت املدينة اتصلت وملّا". حبري" أو" حبرون" باسم عرفت ثم
 سنة الصليبيون احتلها وعندما. السالم عليه إبراهيم النبي الرحمن خليل إىل نسبة" اخلليل" اجلديدة املدينة
 الوطني املعلومات مركز( عنها الصليبيين جالء بعد اخلليل اسمها إىل عادت ثم إبراهام، اسم عليها أطلقوا م1099

  ).الفلسطيني
 والزجاج والنسيج اخلزف صناعة فيها انتشرت فقد. التقليدية الصناعات اخلليل مدينة سكان مارس القدم منذ

 مرموقاً مكاناً احتلت التي األحذية، صناعة اخلليل يميز ما أهم لكن. واألحذية والفخار اجللود ودباغة والصابون
 البلدة يف يوجد كان وتاريخياً،. مصانع ثالثة اخلليل يف لها التي الزجاج، وصناعة الفلسطينية، الصناعات يف

  .نفسه االسم وحتمل ودةموج زالت ما القزازين حارة باسم حارة للخليل القديمة
 البضائع اخلارج، من البضائع الفلسطينيين استيراد من يتذمر للزجاج، مصنع صاحب ،)عاماً 57( النتشة حمدي
 والنسيج للخياطة ومصنع مشغل 200 نحو األخيرة السنين يف أُغلق اخلليل ففي. مدنهم يف ينتجونها التي نفسها
 األدنى احلد جودتها حيث من تضاهي ال بضائع وهي. الصين من وحتديداً املستوردة، البضائع منافسة نتيجة

 حصار من اإلسرائيلية اإلجراءات إىل إضافة وغيرها، الصين من االستيراد إن النتشة يقول. الفلسطيني للمنتوج
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 املصالح من كثير إغالق يف ساهم الفلسطينية، العاملة اليد أمام اإلسرائيلية العمل سوق وإغالق جماعي وعقاب
 عن العاطلين من جيش إىل وحولتهم املدينة، أبناء من به يستهان ال عدداً تشغل كانت التي املدينة يف التجارية

  .العمل
 كان: ويقول الزجاج، يصنعون عمال وفيه ملصنعه قديمة معلقة صورة النتشة فيرينا الزجاج صناعة عن أمّا

 قديمة مهنة هي. جلدي ملكاً كان واملصنع عاماً، 85 عمره وأبي عاماً، 57 اآلن وعمري أعوام، ثمانية حينها عمري
 السلطة مناطق إىل التوجه من السياح تمنع اإلسرائيلية السياحة مكاتب: النتشة يضيف. جد عن أباً توارثناها

 السياحية احلركة يف سلباً يؤثر غزة وقطاع الغربية الضفة يف األمني الفلتان أن كما. آمنة غير مناطق أنها بحجة
 الصحايف اختطاف قبل كانت التي نفسها بالكثافة األجنبية الصحافة نرى نعد مل املثال، سبيل فعلى. البلد يف

 الهدايا ويشترون املصنع إىل يأتون اخلليل يف حدثاً  يغطون عندما الصحافيون كان. غزة يف جونستون أالن
 التاجر. الفلسطينية السوق إىل فقط% 30و اخلارج، إىل موجهة إنتاجنا من% 70 فنسبة اآلن، أمّا. التذكارية

 طاقتنا بكامل نعمل نعد مل. اخلليلي الزجاج يشتري يعد مل األقصى، انتفاضة اندالع مع أيضاً، اإلسرائيلي
  .اإلنتاجية

 األمني الوضع لتحسين الفلسطينيين واالقتصاديين األعمال رجال يمارسه أن يمكن الذي الضاغط الدور وعن
 يف ضاغطة جلماعات مكان وال! وبالرصاص ،"حماس"و" فتح" بين فقط يدور احلديث: النتشة يقول الداخلي،
  .الفلسطيني اجملتمع

 على وإنما اإلنتاج كمية على يعتمد ال خاصة بصورة مصنعه بل الزجاج، صناعة أن إىل النظر النتشة حمدي ويلفت
 عليها واعتماداً الفلسطيني، للشعب مفخرة فلسطين يف الزجاج صناعة إن ويقول. ينتج فيما واجلمال املهارة

  .فلسطين تاريخ كتابة تستطيع
 على املفروض احلصار من الرغم على: فيقول اخلليل، مدينة يف االقتصادية واألوضاع التجارية احلركة عن أمّا

 واملصانع. تنتج ما على تعتمد خياًتاري فاخلليل. السوء بهذا ليس اخلليل يف الوضع فإن الفلسطينية األراضي
 وهذا وأقاربه، أبناءه يشغل املصنع صاحب أن بمعنى العائلية؛ العاملة اليد على تعتمد فيها واملشاغل والورش

  .الفقر حاالت من ويحد اإلنتاج، تكاليف من كبير حد إىل يقلل
 جيمي األميركي للرئيس صورة جانبها وإىل – املصنع مدخل يف معلقة رأيتها التي املصنع صورة عن سألته
 اإلسرائيلية املدنية اإلدارة من ضباط برفقة املاضي القرن ثمانينيات أوائل الفلسطينية األراضي زار عندما كارتر

 أبيب، تل مدينة يف املتاحف أحد يف يعمل كان عمي ابن: فأجاب – عمره من الثامنة يف صبي وهو فيها ويظهر –
 بنسخها وقمنا اخلليل إىل الصورة وأحضر املتحف على القيمين على وحتايل الصورة فرأى أيضاً، الزجاج حقل يف

  .الثمانينيات أواسط ذلك كان. املتحف إىل األصلية وإعادة
 واخلليلي عامة، بصورة الفلسطيني املنتوج إىل يعودون أخذوا واملستهلكين التجار إن بقوله النتشة حمدي يختتم

 مزيد بذل إىل الفلسطينية السلطة ودعا. املقبلة الفترة يف قيمته املنتوج هذا إىل سيعيد الذي األمر خاصة، بصورة
 استثمار قوانين ووضع وحمايتها، دعمها عبر التقليدية والصناعات الفلسطيني الثقايف املوروث حلماية اجلهد من

  .الصناعات هذه على حتافظ
  

  مميزة وعائلية سياسية خريطة
 الدولية، املنظمات إحدى يف العاملة احلليم، عبد منار رافقتني القديمة البلدة إىل الزجاج مصنع من الطريق يف

 قبل العائالت تقودها احملافظة املدينة أن معتبرة اخلليل، مدينة يف للحياة واملميز اخلاص الوضع عن وحدثتني
. وكبارها العائالت ممثلي بين بالتوافق يُحل مشكالتها فمعظم. األمنية واألجهزة السلطة وقبل السياسية، األحزاب

 يف السياسية واحلركات األحزاب أمّا. الكبيرة التعيينات يف حسابهم حتسب أو برأيهم السلطة تأخذ الذين أيضاً وهم
 عدة إىل بعضها أفراد عدد يصل قد ممتدة عائالت عن احلديث يدور وهنا. العائالت على موزعة أيضاً فهي املدينة
 وربما. األُخرى القوى على ثم أساساً،" حماس"و" فتح" على وحتديداً السياسية، األحزاب على أبناؤها يتوزع آالف،

 يف الالفت أمّا. اخلليل مدينة قلب إىل" حماس"و" فتح" بين الداخلي الصراع انتقال عدم منار، بحسب يفسر، ما هذا
 السياسية احلياة يف يشارك ال الذي احلزب هذا اإلسالمي؛ حريرالت حلزب القوي الوجود فهو السياسية اخلريطة

 مسيرة خالل ومن مؤتمر، خالل من الالفت حضوره برز وقد. وتمثيل انتخابات من الفلسطيني اجملتمع يف العامة
 شخص آالف عشرة على يزيد ما حضرها ،"القادمة القوة اخلالفة" عنوان حتت املنصرمة السنة صيف يف نظمها



  102، ص )2007 فيص( 71، العدد 18المجلد  مجلة الدراسات الفلسطينية تاقيقحت

 

3 
 

 الله رام مدينة يف مماثالً ومهرجاناً مسيرة احلزب نظم 2007 سنة يف( حينه يف اإلعالم وسائل تقديرات وفق
 حركة هي األخيرة، التشريعية االنتخابات مؤشر بحسب األوىل، السياسية القوة لكن). ألفاً بعشرين يقدر ما حضره

  .اخلليل لدائرة اخملصصة التسعة املقاعد حصدت التي" حماس"
 اجلمعية تنشط هناك العاملة مؤسساتها ضمن فمن. اخلليل مدينة يف خمتلفة جناح قصة" حماس" لـ ويُسجَّل
 عامة عيادات سلسلة إىل إضافة املدينة، يف منتشرة اخلاصة املدارس من سلسلة تملك التي اإلسالمية اخليرية

 وتعتمد. والشهداء األسرى لعائالت وجماناً رمزية، بأسعار والطبية التعليمية اخلدمات اجلمعية وتقدم. وتخصصية
. املدينة يف األعمال رجال كبار من تتلقاها التي التبرعات وعلى تمتلكها، ربحية مشاريع على تمويلها يف اجلمعية

 تشرف إذ التعليمي، بالشأن أيضاً هي تعنى التي املسلمين الشبان جمعية هناك اخليرية اجلمعية إىل وباإلضافة
  .األوىل التعليمية للمرحلة ومدارس أطفال ورياض ضاناتح عدة على

  
  إعمار مشاريع

  اخلليل يف القديمة البلدة
 اخلليل، يف القديمة البلدة إعمار جلنة مقر الشريف، اإلبراهيمي احلرم من بالقرب التاريخية، املباين أحد يف يوجد
 ومواجهة حماصرة بهدف عرفات ياسر الراحل الرئيس أصدره 1996 سنة رئاسي مرسوم بموجب أُلّفت التي

 ملنع اآلهلة املباين من بحلقات االستيطانية البؤر تطويق خالل من القديمة، البلدة داخل اليهودي االستيطان
 التأسيس مرسوم وهدف. بينها العربية السكانية الكثافة بزيادة البؤر لهذه العمراين التواصل ومنع أفقياً، توسعها

 ساهمت التي القديمة، البلدة إحياء فكان الثالث الهدف أمّا. والعمراين الثقايف التراث لىع احلفاظ إىل أيضاً
  .املهجورة املباين وإصالح فيها التحتية البنية تأهيل وإعادة سكانها، من جزء تهجير يف اإلسرائيلية اإلجراءات

 الذي حمدان، عماد للمشروع، التنفيذي املدير التقيت اإلعمار للجنة التقليدي املبنى من الثانية الطبقة عِلِيّة يف
 ترميم جمال إن إذ الفني املوضوع من منطلقاً بدايته، منذ املشروع واجهت التي والتحديات املعوقات عن حدثني
 واالستعانة خارجية، خبرات عن البحث إىل اللجنة اضطر الذي األمر فلسطينية، خبرات إىل يفتقر التاريخية املباين
  .الترميم بمجال متخصص عمايل وكادر املهندسين، من إشرايف كادر تدريب بهدف األقصى املسجد إعمار بلجنة

 عمل أرهقت التي اإلسرائيلية اإلجراءات فهو اآلن، حتى البدايات منذ اللجنة، عمل سير يف تأثيراً األكثر املعوق أمّا
 إىل الترميم، أعمال بموجبها تُمنع عسكرية مناطق كاملة وحارات مناطق إعالن من مستويات، عدة على اللجنة
 الترميم يف العاملون يواجهها كان التي املضايقات إىل إضافة أمنية، بحجج املنازل تصادر التي العسكرية األوامر

 احلدود وحرس الشرطة مراكز إىل يتوجهون ثم والبيض باحلجارة يرشقونهم كانوا الذي املستوطنين، جانب من
 اعتقال إىل اإلسرائيلية السلطات فتعمد باحلجارة، يرشقونهم الفلسطينيين العمال أن إليهم ليشكوا اإلسرائيلي

 تتكفل اإلعمار جلنة وكانت. املستوطنون هم الشهود كان احملاكم ويف. العسكرية احملاكم إىل وتقديمهم العمال
 كان الوضع هذا أمام: حمدان عماد يقول. احملامين فتكالي ودفع رواتبهم، على واحملافظة عنهم، الغرامات بدفع

 أيام عدد فإن ذلك على عالوة. واملضايقات االعتقال من خوفاً أُخرى عمل فرص عن البحث إىل يعمدون العمال
 كان ،2003 سنة حتى 2000 سنة بداية منذ كامل، بشكل اخلليل يف القديمة البلدة على فرضت التي التجول منع
  .جزئي بشكل واحلارات األحياء على تفرض كانت التي التجول منع أيام عدا يوم، مئة
 كثيرين وأكسبت املباشرة، وغير املباشرة العمل فرص مئات وفرت اللجنة إن عماد فيقول اللجنة إجنازات عن أمّا
 يف وحتديداً السوء، بالغة اقتصادية أوضاع يف التشغيل هذا ويأتي. التاريخية املباين ترميم مهارات هؤالء من

 إىل باإلضافة القديمة، البلدة منازل من منزل 800 نحو اللجنة رممت ذلك، جانب إىل. األقصى انتفاضة أعوام
  .واألثرية الوقفية العقارات من وهو اخلليل، متحف ترميم تم كما. والساحات الطرق ترميم

  
  يهودي مستوطن لكل

  حلمايته جنود خمسة
 400 يبلغ اخلليل من القديمة البلدة يف استوطنوا الذين اليهود فعدد. حلمايته إسرائيليين جنود خمسة مستوطن لكل

 البلدة يف العرب السكان عدد يبلغ حين يف الدينية، املدارس طلبة من مستوطناً 150 إىل باإلضافة مستوطن،
 مركز معطيات وفق القديمة، بالبلدة املقيمين اإلسرائيليين اجلنود عدد أمّا. نسمة 40.000 وحميطها القديمة
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 حماية أجل ومن. جندي 2000 فيبلغ اإلسرائيلية، اآلن السالم حلركة اإللكتروين املوقع وبحسب األراضي، أبحاث
 البلدة يف جتارياً حمالً 1065 نحو االحتالل سلطات أغلقت حياتهم، وتسهيل املدينة، يف األربعمئة املستوطنين

  ).اآلن السالم وحركة األراضي، أبحاث مركز موقعي بحسب(
 لكن. احلرم إىل متجهاً مشيت اإلبراهيمي، احلرم إىل املفضية القناطر وحتت القديمة، البلدة أسواق إحدى يف

. إليه العرب دخول وممنوع مغلق، احلرم إن يل قالوا متاجرهم أبواب على يقفون الذين التجارية احملال أصحاب
 االستمرار آثرت. السبب نعرف ال: آخر وقال. اليهودية األعياد أحد يصادف اليوم: أحدهم فقال السبب عن استفسرت

 باملناسبة، وهي، مغلقة، احلرم عن العربي احلي تفصل التي الرئيسية البوابة ألجد الشارع نهاية إىل املشي يف
 مفتاح بواسطة اجلندي له يأذن أن بعد الدخول فقط واحد لشخص ويمكن كهربائياً، تعمل دوارة بأبواب جمهزة

 بكثافة املراقبة عدسات تنتشر القديمة، البلدة من مكان كل يف كما احلرم، نطاق ويف. فيه يتحكم كهربائي
  .باليهود العرب يحتك حيث املناطق يف وخصوصاً ملحوظة،

 يف كان وأخرى أمتار عشرة كل فبين. طبيعياً املشهد يكن مل الشهداء وشارع احلرم ملنطقة يل سابقة زيارات يف
 مشاهدة وسعه يف كان كما ،2كم 2 تتعدى ال مساحة يف اإلسرائيلي للجيش نقطة بعد نقطة يشاهد أن املرء وسع

 منذ فمغلق الشهداء شارع أمّا". للعرب املوت: "وأهمها للعرب، املعادية الشعارات تملؤها التي املستوطنين منازل
  .مفتوح أنه اإلعالم أمام يدعي اجليش أن مع أمنية، ألسباب العرب حركة فيه وحتظر ،2000 سنة
 قاله ما اإلبراهيمي، احلرم من بالقرب التذكارية التحف لبيع حمل صاحب ،)عاماً 72( السيوري عزمي احلاج يؤكد

 تستقبل التي اإلسرائيلية السياحة وزارة برامج من ملغية اخلليل أن من الزجاج، مصنع صاحب النتشة، حمدي
 مسؤوليتهم على ذلك يفعلون اخلليل يزورون والذين. رحالتهم برامج يف وتتحكم أبيب تل مطار عبر السياح وفود

  .الشخصية
 مدينة يف القديمة البلدة يف حتى أو نابلس، مدينة يف احلال هي كما باملتسوقين تعج ال اخلليل يف القديمة األسواق
 ونقاط احلواجز كثرة أن كما. هناك السكان بحق املضايقات أنواع شتى يمارسون وحراسهم فاملستوطنون. القدس

 البلدة دخول يف الناس رغبة من تقلل وشارع زقاق مدخل كل عند الشخصية البطاقات وتدقيق وفحص املراقبة
 حمالت معظمهم يف فتحوا املغلقة واملتاجر احملالت أصحاب أن سيما وال خارجها، يتم التسوق أصبح لذا. القديمة

  .القديمة البلدة خارج لهم
 بين الفصل هو الهدف أن وعرفت شائكة، وأسالك بشبك مسقوف الشارع أن الحظت القديمة البلدة شوارع أحد يف

 ألن بالقمامة، مآلن الشبك أن الفتاً وكان. العرب السكان وبين املباين من العليا الطبقات يف اليهود املستوطنين
  .السفلى الطبقات سكان على قمامتهم يرمون العليا الطبقات سكان

  
  التجارية احملال ألصحاب حمفزات

 جهد وهو أهمية، يقل ال آخر، جهد القديمة البلدة على احلفاظ يف اإلعمار جلنة به تقوم الذي اجلهد إىل يضاف
 الرسوم، جميع من يعفى القديمة البلدة يف متجره يفتح من أن مؤخراً أعلنتا اللتين والبلدية، التجارية الغرفة

 فياض، سالم حكومة من كدعم مصلحة، صاحب كل إىل أشهر ستة ملدة شهرياً دوالر مئتي دفع إىل باإلضافة
 واألوامر املضايقات نتيجة أغلقوها كانوا أن بعد فتحها إعادة على احملالت أصحاب تشجيع أجل من وذلك

 تضج أصبحت القديمة البلدة أحياء فإن السيوري عزمي احلاج وبحسب. بإغالقها القاضية املتكررة العسكرية
  .عسكرية بأوامر املغلقة احملالت باستثناء األخيرة، األشهر يف فشيئاً شيئاً باحلياة

  
  وشجون هموم

 الذي املقهى وصاحب الشرباتي، هشام الصحايف التقيت السقوط، إىل اآليل فلسطين فندق قبالة حنظلة، مقهى يف
 بداية يف التركيز أستطع مل. مالياً جمد غير أنه من الرغم على اإلسرائيلية السلطات تغلقه ال كي فتحه على أصر

 اخللفية القتالية اخلطوط يف وكأننا حمصنة، عسكرية نقطة مباشرة املقهى فأمام. ما نوعاً غريب املشهد إذ اللقاء،
. مصادر ملنزل العلوية الطبقة يف أُخرى نقطة فتوجد أكثر، ال أمتار ستة مسافة على الساحة، يمين إىل أمّا. للعدو
 الثانوية املدرسة األصل يف كانت وهي رومانو، بيت مستعمرة خلفه تقع مرتفع حائط فثمة املقهى يسار إىل وأمّا

 وهداسا رميده، تل مستعمرة أيضاً هناك إذ القديمة، البلدة يف الوحيدة املستعمرة ليست وهذه). منقذ بن أسامة(
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 تم بيت وآخر). أفينو وأبراهام اخلارصينا، وتلة مارمريه ورمان أربع وكريات وهغاي نوح وهار )الدبويا(
  ".السالم بيت" اسم عليه وأُطلق طبقات، ثالث من املكون الرجبي بيت هو 2007 يوليو/تموز يف عليه االستيالء

 رام يف القرار صنع مراكز عن بعدها بسبب يكون ربما اخلليل ملدينة الرسمي اإلهمال: الشرباتي الصحايف يقول
. مسحوقان وجنوبها فشمالها. فلسطين باستثناء غني، والشمال فقير، دائماً العامل يف اجلنوب: ويضيف. الله

 أزمة نعيش فنحن. اخلليل سكان نحن فينا، أيضاً هي املشكلة لكن السلطة، إهمال هي الرئيسية املشكلة أن صحيح
 تنسيق يوجد وال. فقط فردية قضايا يثيرون ما غالباً  باملركز يتصلون الذين احملافظة مسؤويل بأن ذلك. قيادة

. املانحة واجلهات السلطة يف القرار صنع مراكز إىل جماعي بشكل وتقديمها حاجاتها لتحديد املدينة فعاليات بين
 يف األسبوعي اجتماعها تعقد كانت التي) التاسعة احلكومة( قريع أحمد حكومة أيام آخر يف املثال، سبيل فعلى

 أقرب كان مشاريع من قدم وما مواطن، كل تهم مطالب رزمة إليها تقدم ومل اخلليل، يف اجتماعاً عقدت احملافظات،
 مرتبطة جاهزة، مطالب برزمة تقدمت مثالً، نابلس، مدينة فعاليات أن حين يف فردية، مشاريع يكون أن إىل

 من ذلك بعد جرى ما نتيجة تنفذ مل أنها من الرغم على إقرارها إىل اجمللس دفع الذي األمر جدوى، بدراسات
  .وحصار انتخابات

 عبر القديمة، البلدة حلماية وغيرها اخلليل يف الفلسطينية اجلهود تتضافر مل ما إنه بالقول حديثه الشرباتي يختتم
 واجليش املستوطنون يمارسها التي اليومية واملضايقات اخلليل سكان معاناة مدى تظهر دولية حملة إطالق

. أغلبية فيها املستوطنون واليهود أقلية العرب سكانها أصبح وقد قليلة أعوام بعد البلدة فسنجد ضدهم، اإلسرائيلي
 األوامر وكذلك الرجبي، بيت على مؤخراً االستيالء ذلك على ويدل يتوقف، مل اخلليل يف االستيطاين فاملشروع
   .جتارية حمالت بإغالق والقاضية ،2007 يوليو/تموز خالل صدرت التي اجلديدة العسكرية

   
  )حديد جمدي: تصوير( .اخلليل مدينة يف فلسطين فندق

  .العرب جتاه اخلليل يف املستوطنين لسلوك نموذج
  

    <PLO Mission E‐mail List” <email‐service@plomission.biglist.com”:املصدر



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً  توزيعها أو نشرها يمكن

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن

 http://www.palestine‐studies.org/ar_index.aspx  
 


