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تأتي هذه الورقة ضمن أنشطة مشروع "الشباب الفلسطيني كمدافعين عن حقوق اإلنسان" ، و أن االتحاد األوروبي غير مسؤول عما ورد بها من 

 .معلومات

 
 الخليل مدينة الوضع التجاري والسياحي في البلدة القديمة في ورقة سياساتية: 

 
 يذي: ملخص تنف

الواقع التجاري والسياحي في البلدة القديمة من الخليل في ضوء انتهاكات االحتالل وانتشار قرابة    تستعرض هذه الورقة
حاجز عسكري وسدة مغلقة داخل البلدة القديمة، واعتداءات المستوطنين على المواطنين والمتضامنين األجانب،    100

يلي بإغالق العديد من المحال التجارية في المدينة،  إضافة إلى القرارات العسكرية الصادرة عن الحاكم العسكري اإلسرائ
وإغالق شوارع رئيسية بها مثل شارع الشهداء، إضافة إلى التضييق على الحريات الدينية خاصًة في الحرم اإلبراهيمي  

ز إلى  الشريف وعرقلة الوصول إليه بفعل الحواجز، األمر الذي حَول البلدة القديمة المفترض أن تكون مزار سياحي بار 
البلدة   يستهدف أيضًا تفريغ  األمر  السياحية والتجارية بشكل كبير، وهذا  الحركة  منطقة عسكرية مغلقة، بشكل يمنع 

( من  TIPHالقديمة من سكانها الفلسطينيين والمتضامنين الدوليين، وقد ترافق ذلك مع طرد فريق بعثة التواجد الدولي )
اليونسكو للبلدة القديمة في الخليل والحرم اإلبراهيمي الشريف على الئحة    البلدة القديمة، ويأتي كل ذلك في ظل وضع

 التراث العالمي المهدد. 

 
 مقدمة: 

 
  تجارة أثرت بشكل كبير على قطاعي السياحة وال   صعبة  أنتجت المنظومة االستيطانية في قلب مدينة الخليل أوضاعاً 

   :يمكن تلخيصها على النحو التالي
 

البلدة القديمة مدينة تعيش تحت نظام أبارتهايد متكامل، الكثير من الشوارع ُحجزت كليًا للمستوطنين، ويمنع  أضحت  لقد  
الفلسطينيون من استعمالها، شوارع أخرى يسمح للفلسطينيين السير فيها، ولكن يمنع عليهم قيادة مركباتهم، وشوارع  

سكانها من    عَ ن  ترجل منها. ويوجد في البلدة القديمة منازل مُ أخرى مسموح للفلسطيني قيادة مركبته لكن يمنع عليه ال
استخدام أبواب منازلهم فحولوا شبابيكها إلى أبواب، أو فتحوا أبوابًا جديدة لمنازلهم، وآخرون لم يستطيعوا حل مشاكل  

ها إال إذا كان من  سطح المنازل المجاورة. أحياء ال يمكن للفلسطيني أن يدخلالوصول إلى منازلهم إال بالسير على أ 
كل هذه   عبر بوابات ونقاط تفتيش جسدي. ألحد بزيارتها، وأحياء أخرى ال يمكن دخولها إالح سمَ يُ  سكانها، وبالتالي ال 
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فبحسب مكتب األمم    ،اإلجراءات بغرض تسهيل حياة المستوطنين غير الشرعيين على حساب المواطنين الفلسطينيين
الشؤون   لتنسيق  المحتلةالمتحدة  الفلسطينية  الخليل    -اإلنسانية في األرض  في محافظة  مستوطنة    22أوتشا، يوجد 

ألف مستوطن    19يقطن هذه المستوطنات حوالي )  ، نات صناعيةمستوط   4و  ،بؤرة استيطانية  15إضافة إلى    ،إسرائيلية
  1. إسرائيلي( 

ومما زاد الموضوع    ،شفا االنهيار  على  القطاعين االقتصادي والسياحي  جعلتجراءات اإلسرائيلية  هذه الممارسات واإل 
كانون الثاني   31في (TIPH)  التواجد الدولي المؤقت في الخليل فريق  مراقًبا دولًيا من 65 طرد االحتالل لهو سوءًا 

وجوًدا وقائًيا مصرح له بالوصول إلى أي جزء من المدينة  توفر  حيث كانت الجهة الدولية الوحيدة التي    ،2019)يناير(  
  بشكل عاجل ، وكان لديها قنوات مباشرة للتعامل  2019  2018  2017  2016  2015  األعوامخالل    سيًرا على األقدام

 2. اإلنسان السامي لحقوق المفوض مع مكتب 

 
1   https://vision-pd.org/wp-
content/uploads/2020/02/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86-
%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-
%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84- 
2 https://al-shabaka.org/memos/%d8%a5%d9%86%d9%87%d8%a7%d8%a1-
%d8%a5%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%8a%d9%84-%d8%b9%d9%85%d9%84-
%d8%a8%d8%b9%d8%ab%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%88%d8%a7%d8%ac%d8%af-
%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d9%8a/ 

 

https://vision-pd.org/wp-content/uploads/2020/02/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84-
https://vision-pd.org/wp-content/uploads/2020/02/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84-
https://vision-pd.org/wp-content/uploads/2020/02/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84-
https://vision-pd.org/wp-content/uploads/2020/02/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84-
https://al-shabaka.org/memos/%d8%a5%d9%86%d9%87%d8%a7%d8%a1-%d8%a5%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%8a%d9%84-%d8%b9%d9%85%d9%84-%d8%a8%d8%b9%d8%ab%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%88%d8%a7%d8%ac%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d9%8a/
https://al-shabaka.org/memos/%d8%a5%d9%86%d9%87%d8%a7%d8%a1-%d8%a5%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%8a%d9%84-%d8%b9%d9%85%d9%84-%d8%a8%d8%b9%d8%ab%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%88%d8%a7%d8%ac%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d9%8a/
https://al-shabaka.org/memos/%d8%a5%d9%86%d9%87%d8%a7%d8%a1-%d8%a5%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%8a%d9%84-%d8%b9%d9%85%d9%84-%d8%a8%d8%b9%d8%ab%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%88%d8%a7%d8%ac%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d9%8a/
https://al-shabaka.org/memos/%d8%a5%d9%86%d9%87%d8%a7%d8%a1-%d8%a5%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%8a%d9%84-%d8%b9%d9%85%d9%84-%d8%a8%d8%b9%d8%ab%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%88%d8%a7%d8%ac%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d9%8a/
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+

 
وعدد   ،ونقاط التفتيش  اإلسرائيليين،   نيالمستوطن  وعدد ،ن يمن حيث عدد الفلسطيني H2هذه الخارطة تشرح منطقة 

 3. المناطق الغير مسموح للفلسطينيين بدخولها
   : هدف الورقة

نتهاكات  ، ووقف اال بقطاعي التجارة والسياحة في البلدة القديمةلنهوض  لية  سياساتإلى تقديم مقترحات    الورقة  تهدف 
 االسرائيلية والتصدي لها. 

 
3 https://vision-pd.org/wp-

content/uploads/2020/02/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86-

%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-

%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84-

1.pdf?fbclid=IwAR1kc9_Rzo5aw-naIU79QwdhVDK48Dr8D5KhKfQviPjBufmnsSfPloUY_jc#page16 

https://vision-pd.org/wp-content/uploads/2020/02/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84-1.pdf?fbclid=IwAR1kc9_Rzo5aw-naIU79QwdhVDK48Dr8D5KhKfQviPjBufmnsSfPloUY_jc#page16
https://vision-pd.org/wp-content/uploads/2020/02/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84-1.pdf?fbclid=IwAR1kc9_Rzo5aw-naIU79QwdhVDK48Dr8D5KhKfQviPjBufmnsSfPloUY_jc#page16
https://vision-pd.org/wp-content/uploads/2020/02/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84-1.pdf?fbclid=IwAR1kc9_Rzo5aw-naIU79QwdhVDK48Dr8D5KhKfQviPjBufmnsSfPloUY_jc#page16
https://vision-pd.org/wp-content/uploads/2020/02/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84-1.pdf?fbclid=IwAR1kc9_Rzo5aw-naIU79QwdhVDK48Dr8D5KhKfQviPjBufmnsSfPloUY_jc#page16
https://vision-pd.org/wp-content/uploads/2020/02/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84-1.pdf?fbclid=IwAR1kc9_Rzo5aw-naIU79QwdhVDK48Dr8D5KhKfQviPjBufmnsSfPloUY_jc#page16
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 ة: المشكلة السياساتي
 تطرح هذه الورقة المشكلة السياساتية التالية: 

تقوم بها السلطات االسرائيلية والتي  الحد من االجراءات التي    أجلها من  ذاتخا  ينبغيما هي السياسات التي   •
 ؟تؤثر بشكل مباشر على الحياة التجارية والسياحية داخل البلدة القديمة في الخليل 

 
 : في البلدة القديمة  قطاع التجارة عواق
 
  أشارت دراسة اقتصادية)ر. مدملإلجراءات االحتاللية  ( أن األثر االقتصادي  2019)المجلس النرويجي لالجئين،   رَ قد  

إجمالي الخسائر    إلى أن    ،(ثير االحتالل عليها أبعنوان الوضع االقتصادي في البلدة القديمة في مدينة الخليل ومدى ت
مليون دوالر خالل الـ    485ر بنحو  وغير المباشرة الناتجة عن إغالق المحالت التجارية بأوامر عسكرية تقد    ،المباشرة

 .مليون دوالر شهرًيا تكبدتها المدينة القديمة 1.6الماضية من اإلغالق، أي ما يعادل  اً عام 25
ففي شارع الشهداء     ة. أوامر عسكرية إسرائيلي٪ منها خالل االنتفاضة الثانية، والباقي أُغلق بسبب  62.4حيث تم إغالق  

على ذلك، أصدرت السلطات    عالوةً   .منها بأوامر عسكرية  218محل تجاري مغلق،    304على سبيل المثال، كان هناك  
من البلدة القديمة، بلغ عددهم اإلجمالي حوالي    اً عن ترحيل عشرات العائالت قسري  رَ أسفَ   اً عسكري  راً أم   21اإلسرائيلية  

  رد.ف 6000
وأشار الخبير االقتصادي في الخليل، رجائي القيسي إلى أن العواقب االقتصادية لعمليات اإلغالق طويلة األمد كانت  

ود وعدم القدرة  متجر إما بأوامر عسكرية أو بسبب القي   700باألرقام، في الطبقة األولى من اإلغالق، تم إغالق    ة.مدمر 
متجر آخر يقع في الطبقة الثانية من    700ألف دوالر لكل متجر. ويوجد    200مما يؤدي إلى خسارة   ول،على الوص

القديمة جزئي المدينة  المسافة والتكلفة والوقت الالزم    اً اإلغالق في  إلى جانب ذلك، فإن زيادة  المذكورة  القيود  بسبب 
بشكل    شارع الشاللة)شارع الشهداء و ة  ثة أضعاف نتيجة إغالق الوصالت الرئيسيللوصول إلى هذه المحالت بمقدار ثال

 رئيسي( جعل من المستحيل على العمالء والموردين الوصول اليها. 
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كانت مدينة الخليل   مليون دوالر.   70محل( مما يؤدي إلى خسارة تقدر بـ    1000قيمة باقي المحالت )ويبلغ متوسط  

  ئاً لقد أصبحوا عاطلين عن العمل وعب عامل في أعمال مختلفة.  5000للتجارة حيث كان يعمل حوالي    زاً القديمة مرك
ت مئات  رَ حيث ُأجب   أدى إغالق الشركات إلى حرمان هؤالء العمال من فرص العمل الوحيدة المتاحة لهم.  على المجتمع. 

ى مغادرة منازلها وشققها والبحث عن بدائل، مما  العائالت التي تعيش في مناطق االحتكاك، ومعظمها فقير للغاية، عل
٪ من  75لذلك، ويعيش    ةً نتيج  ا. أدى إلى إثقال كاهل هذه العائالت بتكاليف اإليجارات والمباني التي ال تستطيع تحمله

الوطني إلى أن  أشار مسح أجرته وزارة االقتصاد   فقد  ر،السكان المتبقين في المدينة القديمة في الخليل تحت خط الفق 
  H2ة  الدخل لكل أسرة في منطقيبلغ متوسط   (.2016)بديل،    1997معدالت الفقر والبطالة في ارتفاع مطرد منذ عام  

 دوالرات.   405الدخل في الضفة الغربية البالغ دوالًرا شهرًيا مقارنة بمتوسط  160حوالي 
عاًما من توقيع البروتوكول، تقدر األعمال    22، بعد  في الوقت الحاضر (2019كما ذكر المجلس النرويجي لالجئين،  

٪ من  75ن عن العمل وأن  ي كما تظهر األضرار االقتصادية أن ثمانية من كل عشرة بالغين عاطل  .٪10المتبقية بنسبة  
وبحسب دراسة أجرتها اللجنة الدولية للصليب األحمر    .Land Research Center) ر  العائالت تعيش تحت خط الفق 

  150فقط ]ما يعادل    ياً شيكل / شهر H-2 700 منطقة    الدخل الشهري لألسر الفلسطينية فيبلغ متوسط  ،2005عام  
 .دوالًرا[

٪ منها فقط  10متجًرا ومكاًنا للتخزين تقع في السوق القديم )القصبة(، كان    650الخليل، من بين    إعماروفًقا للجنة   
  4.(2009الشبكة المحلية، تعمل بسعة أقل بكثير )مركز أبحاث  

 
 : في البلدة القديمة  القطاع السياحي واقع

 
والتي تستهدف    ،مما ال شك فيه أن أبرز التحديات التي تواجه قطاع السياحة ممثلة باإلجراءات والممارسات اإلسرائيلية

هذا القطاع على مدار العام. حيث تعمل قوات االحتالل اإلسرائيلي على استقطاب السياح األجانب من الجهة الخلفية  
اإل  الشريفللحرم  على  ألنه    ، براهيمي  يعمل  وذلك  سيطرتها  تحت  السوق  ضعاف  إ  يخضع  في  السياحية  الحركة 

 
  –الوطنية جامعة النجاح ،الل عليهاثير االحتأدراسة اقتصادية بعنوان الوضع االقتصادي في البلدة القديمة في مدينة الخليل ومدى ت بعنوان االدهمي منذرل  ةسدرا 4

 .فلسطين



 

6 
تأتي هذه الورقة ضمن أنشطة مشروع "الشباب الفلسطيني كمدافعين عن حقوق اإلنسان" ، و أن االتحاد األوروبي غير مسؤول عما ورد بها من 

 .معلومات

   س،سرائيلية ضمن برنامج سياحي مدرو إسرائيلية تقوم بحمل السياح في حافالت  كما أن شركات السياحة اإل   ة،الفلسطيني
إخضاع قوات االحتالل المصلين لعمليات االبتزاز والتفتيش على البوابات اإللكترونية والحواجز    فإن  لى ذلك  إ ضافة  باإل

ذان، تقلل أيضًا من الحركة ة من مدينة الخليل، ومواصلة منع رفع ال العسكرية المؤدية للمسجد اإلبراهيمي والبلدة القديم
   5  ( مرة.463)  2020و 2019حيث أنه تم منع رفع الذات خالل عامي   داخل السوق المؤدي للحرم،

 وفي ظل هذا الواقع، تتعدد وتتنوع أشكال االنتهاكات اإلسرائيلية لهذا القطاع من خالل ما يلي:

حاجز عسكري داخل البلدة القديمة في الخليل، األمر الذي يشكل تهديد للسياح والمواطنين،    100قرابة  انتشار   •
حيث أن  الحواجز المنتشرة داخل البلدة  ،  وأدى إلى التضييق الكبير على الحركة السياحية والتجارية في المدينة 

ة األفراد وتقّيد حرياتهم بالحركة والتنقل والشعور  القديمة بهذا الشكل الواسع وما تتخلله من إجراءات تنتهك خصوصي
باألمن تخيف الكثير من السياح والقادمين من خارج البلدة القديمة في الخليل من دخولها والتجّول بها األمر الذي يؤثر  

لتاريخية الدينية  على الحركة السياحية والتجارية داخلها، رغم اعتبار الحرم اإلبراهيمي الشريف في الخليل أحد المعالم ا
كما اعتبرت البلدة القديمة في الخليل "ذات   6ف على قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر من قبل اليونسكو، نّ المص

والذي ُيفترض أن ُيشّكل وسائر األماكن التاريخية في البلدة القديمة مقصدًا سياحيًا رئيسيًا   7قيمة عالمية استثنائية"، 
معظم الجهود تعثرت للخروج  ت إلحياء وإعمار البلدة القديمة إال أنّ لَ ذ  ، ورغم كل المحاوالت التي بُ لزوار مدينة الخليل

ن بسبب وجود المستوطنين الذين يسكنون في قلب البلدة  البلدة القديمة والذين يعانو لسكان  بحل يشمل العيش المن  
  ر.، والذين يعتدون على المواطنين وممتلكاتهم بشكٍل مستميحرسهم مئات الجنود المدججين بالسالحو القديمة 

 
5 https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-
%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D9%81%D9%8A-2020-
%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%85%D9%86%D8%B9%D8%AA-
%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B0%D8%A7%D9%86-
%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF-
%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85%D9%8A-634-
%D9%85%D8%B1%D8%A9/2097288 

 
6 UNESCO, List of World Heritage in Danger, published on: https://whc.unesco.org/en/danger/  

 التالي:  نيةاأللما DWلقناة   ، منشور على الموقع االلكترونيترحيب فلسطيني وغضب إسرائيلي بإدراج الخليل على الئحة التراث العالمي  7

https://www.dw.com/ar/%D8%AA%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D8%A8-
%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%88%D8%BA%D8%B6%D8%A8-
%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-
%D8%A8%D8%A5%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84-
%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AB-
%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A/a-39601750  

https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D9%81%D9%8A-2020-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%85%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B0%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85%D9%8A-634-%D9%85%D8%B1%D8%A9/2097288
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D9%81%D9%8A-2020-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%85%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B0%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85%D9%8A-634-%D9%85%D8%B1%D8%A9/2097288
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D9%81%D9%8A-2020-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%85%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B0%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85%D9%8A-634-%D9%85%D8%B1%D8%A9/2097288
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D9%81%D9%8A-2020-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%85%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B0%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85%D9%8A-634-%D9%85%D8%B1%D8%A9/2097288
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D9%81%D9%8A-2020-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%85%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B0%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85%D9%8A-634-%D9%85%D8%B1%D8%A9/2097288
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D9%81%D9%8A-2020-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%85%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B0%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85%D9%8A-634-%D9%85%D8%B1%D8%A9/2097288
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D9%81%D9%8A-2020-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%85%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B0%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85%D9%8A-634-%D9%85%D8%B1%D8%A9/2097288
https://whc.unesco.org/en/danger/
https://www.dw.com/ar/%D8%AA%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D8%A8-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%88%D8%BA%D8%B6%D8%A8-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D8%A8%D8%A5%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A/a-39601750
https://www.dw.com/ar/%D8%AA%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D8%A8-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%88%D8%BA%D8%B6%D8%A8-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D8%A8%D8%A5%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A/a-39601750
https://www.dw.com/ar/%D8%AA%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D8%A8-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%88%D8%BA%D8%B6%D8%A8-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D8%A8%D8%A5%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A/a-39601750
https://www.dw.com/ar/%D8%AA%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D8%A8-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%88%D8%BA%D8%B6%D8%A8-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D8%A8%D8%A5%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A/a-39601750
https://www.dw.com/ar/%D8%AA%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D8%A8-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%88%D8%BA%D8%B6%D8%A8-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D8%A8%D8%A5%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A/a-39601750
https://www.dw.com/ar/%D8%AA%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D8%A8-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%88%D8%BA%D8%B6%D8%A8-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D8%A8%D8%A5%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A/a-39601750
https://www.dw.com/ar/%D8%AA%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D8%A8-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%88%D8%BA%D8%B6%D8%A8-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D8%A8%D8%A5%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A/a-39601750


 

7 
تأتي هذه الورقة ضمن أنشطة مشروع "الشباب الفلسطيني كمدافعين عن حقوق اإلنسان" ، و أن االتحاد األوروبي غير مسؤول عما ورد بها من 

 .معلومات

اعتداءات المستوطنين المستمرة على النشطاء الدوليين والمواطنين الفلسطينيين، األمر الذي يشكل بيئة غير   •
 ياح والمواطنين على حدٍّ سواء. آمنة للس 

التهديد المباشر للمعالم األثرية والدينية داخل البلدة القديمة من الخليل، حيث وضعت اليونسكو البلدة القديمة  •
 في الخليل والحرم اإلبراهيمي الشريف على الئحة التراث العالمي المهدد بالخطر. 

ذلك انتهاك لحق  يشّكل  و   ي، براهيموتفتيشهم يوميًا عند الدخول للحرم اإل  م،المصلين والتضييق عليهاستهداف   •
 يستهدف السياحة الدينية على وجه التحديد.  أنه، كما العبادة

تنظيم االحتالل لبرامج سياحية داخل البلدة القديمة في الخليل بشكل ينشر الرواية االستعمارية، ويحاول طمس   •
الوقت يدعم القطاع السياحي لالحتالل مقابل إضعاف القطاع السياحي الفلسطيني،  الرواية الفلسطينية، وبذات  

 وهذا جزء من االستيطان االقتصادي في األراضي الفلسطينية المحتلة. 
 الى المنطقة التي تقع تحت سيطرتها من البلدة القديمة.   دخالهاإ نقل البضائع و االحتالل  ت سلطاتمنع •
لالتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق اإلنسان التي تكفل حق اإلنسان بالعبادة وحرية    االحتالل   قوات   انتهاك  •

   الحركة والتنقل والحقوق االقتصادية.

م، تطرح هذه الورقة الخيارات السياساتية التالية للجهات الفلسطينية والدولية ذات العالقة، في محاولة  في ضوء ما تقدّ 
،  ةللمساعدة في خلق سياسات داعمة للقطاعين التجاري والسياحي في البلدة القديم  منها لوضع بدائل وطرح اقتراحات

وتفترض هذه الورقة أّن األطروحات التي ستقدمها يمكن العمل بها بالتزامن، حتى تنتج أثرها بشكل فّعال خالل فترة  
 : زمنية معقولة

 القديمة في الخليل من خالل:رفع مستوى التوعية السياحية والتجارية في البلدة البديل األول: 

تنظيم برامج وحمالت توعية لطالب المدارس والجامعات وأهالي البلدة القديمة والتجار بأهمية إصدار نشرات خاصة  
باألماكن التراثية الواقعة داخلها، وتنظيم جوالت دراسية وسياحية لطالب المدارس والجامعات من مختلف محافظات  

والمهتمين في البلدة القديمة وعمل برامج تعليمية وتثقيف سياحي لطالب مدارس البلدة القديمة وخارجها، بالتعاون  الوطن  
وضع حد للتأثيرات السلبية  ل.  ما بين وزارة السياحة والثار، ووزارة التربية والتعليم، والمؤسسات الوطنية في مدينة الخلي

وعلى صورة الفلسطيني دوليًا. والعمل على توفير المواد اإلعالمية التجارية    والمدمرة على القطاع التجاري والسياحي
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النشرات التعريفية عن البلدة القديمة. ووضع خارطة سياحية وأسماء المناطق السياحية ومواقع    والسياحية وذلك من خالل
الفتات توجيهية وتطوير مسارات  وضع    يضاً أو   ا، سهولة الوصول إليه  ن أجل المحالت التجارية داخل البلدة القديمة م
 سياحية هادفة مثل المعاصر والمقامات. 

 تنشيط التسويق التجاري واإلعالم السياحي من خالل: البديل الثاني: 

المسجد   لزيارة  التوجه  والزوار  المواطنين  وتشجيع  القديمة.  البلدة  في  والسياحية  والتجارية  الحضارية  للمعالم  الترويج 
لبلدة القديمة على  اماكن وبضائع التراث الفلسطيني في  القديمة. وتشجيع المكاتب السياحية بالترويج أل  اإلبراهيمي والبلدة 

مستوى الداخل والخارج. وتشجيع المؤسسات األكاديمية والعمل على إظهار أهمية البلدة القديمة من ناحية حضارية  
ترخيص الباعة المتجولين ومحالت    احي في البلدة القديمة.جاري والسيوتاريخية والتشجيع على زيارتها. وتعزيز األمن الت

توفير مرافق صحية عامة   اً يضأ و   ، والنشالين في البلدة القديمة  )التسول(   بيع التحف الشرقية ووضع حد لظاهرة الشحاذين
السيا  والباصات  السيارات  لوقوف  أماكن خاصة  وتوفير  والمطاعم  الفنادق  إنشاء  الخاص على  القطاع  حية،  وتشجيع 

 واالستثمار داخل البلدة القديمة. 
 

 :الخليل في القديمة للبلدة الفلسطينية السياحة وزارة قبل من وطنية  خطة إلى الحاجة: الثالث البديل

وتثبيت الرواية الفلسطينية ودعم القطاع السياحي   قرب عن عليها للتعرف القديمة البلدة إلى الدولية  الوفود جلب تكفل خطة
 والترويج لمدينة الخليل دوليًا.

 

  السياحية الحركة وينعش القديمة البلدة  اقتصاد  يدعم بشكل تلفةبرامج توأمة بين بلدية الخليل وبلديات العالم المخ :الرابع البديل
 . داخلها

 

  باعتبارها الخليل في القديمة البلدة لحماية)اليونسكو(  والثقافة والعلم للتربية المتحدة  األمم  منظمة مطالبة: الخامس البديل
 بالخطر  المهدد العالمي التراث الئحة على مصنفة
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 القديمة البلدة داخل  التراثية المواقع حول الفلسطينية الرواية ترويج: السادس البديل

  ((الخليل في  القديمة البلدة  في واألثرية التاريخية  للمواقع للسياح تعريفية افتراضية  جولة إعداد))من ضمن هذا الخيار إمكانية 
 . الخ... 

 

 الخليل  في التجارية الغرفة قبل من( ُبعد عن)التجارة  عبر الخليل في التجارية المحالت عمل تفعيل: السابع البديل

  خارج هم لمن  ُبعد عن البيع منهجية اتباع يمكن القديمة، البلدة محالت إلى الناس  لوصول العراقيل من الكثير هناك أنّ  باعتبار
 .عملهم استمرار  على والحفاظ القديمة،  البلدة تجار عمل لتفعيل خطة  ضمن  القديمة البلدة

 

 مراجع:  

 . لجنة اعمار الخليل -

 تجارة وصناعة الخليل. غرفة  -

- -pd.org/wp-https://vision

content/uploads/2020/02/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86

-%D9%81%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D8%B1-

-7%D9%81%D8%B8%D8%A9D9%85%D8%AD%D8%A%

-1.pdf?fbclid=IwAR1kc9_Rzo5aw-D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84%

aIU79QwdhVDK48Dr8D5KhKfQviPjBufmnsSfPloUY_jc#page16n 

-       2018-july-restrictions-access-ntent/hebronhttps://www.ochaopt.org/co        

-   pd.org/archives/302795-https://vision      

-   -%D8%B1%D9%81%D8%B9-sharq.com/article/02/06/2020/%D9%85%D9%86%D8%B9-https://al

-%D9%81%D9%8A-4%D8%A3%D8%B0%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%8

-D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%85%

-54-D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85%D9%8A%

https://vision-pd.org/wp-content/uploads/2020/02/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84-1.pdf?fbclid=IwAR1kc9_Rzo5aw-naIU79QwdhVDK48Dr8D5KhKfQviPjBufmnsSfPloUY_jc#page16
https://vision-pd.org/wp-content/uploads/2020/02/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84-1.pdf?fbclid=IwAR1kc9_Rzo5aw-naIU79QwdhVDK48Dr8D5KhKfQviPjBufmnsSfPloUY_jc#page16
https://vision-pd.org/wp-content/uploads/2020/02/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84-1.pdf?fbclid=IwAR1kc9_Rzo5aw-naIU79QwdhVDK48Dr8D5KhKfQviPjBufmnsSfPloUY_jc#page16
https://vision-pd.org/wp-content/uploads/2020/02/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84-1.pdf?fbclid=IwAR1kc9_Rzo5aw-naIU79QwdhVDK48Dr8D5KhKfQviPjBufmnsSfPloUY_jc#page16
https://vision-pd.org/wp-content/uploads/2020/02/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84-1.pdf?fbclid=IwAR1kc9_Rzo5aw-naIU79QwdhVDK48Dr8D5KhKfQviPjBufmnsSfPloUY_jc#page16
https://vision-pd.org/wp-content/uploads/2020/02/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84-1.pdf?fbclid=IwAR1kc9_Rzo5aw-naIU79QwdhVDK48Dr8D5KhKfQviPjBufmnsSfPloUY_jc#page16
https://www.ochaopt.org/content/hebron-access-restrictions-july-2018
https://al-sharq.com/article/02/06/2020/%D9%85%D9%86%D8%B9-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B0%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85%D9%8A-54-%D9%85%D8%B1%D8%A9?fbclid=IwAR15R-uvjLyZ93JdeP1uHgrCKgOW6G98U1ZehuD-roiLklEHRAkAZVAewfM
https://al-sharq.com/article/02/06/2020/%D9%85%D9%86%D8%B9-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B0%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85%D9%8A-54-%D9%85%D8%B1%D8%A9?fbclid=IwAR15R-uvjLyZ93JdeP1uHgrCKgOW6G98U1ZehuD-roiLklEHRAkAZVAewfM
https://al-sharq.com/article/02/06/2020/%D9%85%D9%86%D8%B9-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B0%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85%D9%8A-54-%D9%85%D8%B1%D8%A9?fbclid=IwAR15R-uvjLyZ93JdeP1uHgrCKgOW6G98U1ZehuD-roiLklEHRAkAZVAewfM
https://al-sharq.com/article/02/06/2020/%D9%85%D9%86%D8%B9-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B0%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85%D9%8A-54-%D9%85%D8%B1%D8%A9?fbclid=IwAR15R-uvjLyZ93JdeP1uHgrCKgOW6G98U1ZehuD-roiLklEHRAkAZVAewfM


 

10 
تأتي هذه الورقة ضمن أنشطة مشروع "الشباب الفلسطيني كمدافعين عن حقوق اإلنسان" ، و أن االتحاد األوروبي غير مسؤول عما ورد بها من 

 .معلومات

-uvjLyZ93JdeP1uHgrCKgOW6G98U1ZehuD-%D9%85%D8%B1%D8%A9?fbclid=IwAR15R

oiLklEHRAkAZVAewfMr 

-   -http://www.pcp.ps/article/444/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84

-%D9%81%D9%8A-%D9%88%D8%A5%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85%D9%87%D8%A7

-D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%

-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85--AD8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8%

-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1---D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D9%87%D8%A8%

-D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9%

-D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%

-D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9%

-D8%A8%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%A9%

-L1Gj28Ea-cxBOWRO04sLecb_e-A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84?fbclid=IwAR03KnrQD8%%

0MDXd1zEpjTfhyI-4S0AGHLP 

- -shabaka.org/memos/%d8%a5%d9%86%d9%87%d8%a7%d8%a1-https://al

-%d8%b9%d9%85%d9%84-%d8%a5%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%8a%d9%84

-d9%88%d8%a7%d8%ac%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%aa%-d8%a8%d8%b9%d8%ab%d8%a9%

d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d9%8a/%  

- -https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84

-2020-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D9%81%D9%8A

-5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84D8%A%

-9%D8%B1%D9%81%D8%B-D9%85%D9%86%D8%B9%D8%AA%

-D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B0%D8%A7%D9%86%

-D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF%

-634-D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85%D9%8A%

D9%85%D8%B1%D8%A9/2097288% 

 

https://al-sharq.com/article/02/06/2020/%D9%85%D9%86%D8%B9-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B0%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85%D9%8A-54-%D9%85%D8%B1%D8%A9?fbclid=IwAR15R-uvjLyZ93JdeP1uHgrCKgOW6G98U1ZehuD-roiLklEHRAkAZVAewfM
https://al-sharq.com/article/02/06/2020/%D9%85%D9%86%D8%B9-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B0%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85%D9%8A-54-%D9%85%D8%B1%D8%A9?fbclid=IwAR15R-uvjLyZ93JdeP1uHgrCKgOW6G98U1ZehuD-roiLklEHRAkAZVAewfM
http://www.pcp.ps/article/444/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84-%D9%88%D8%A5%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A--%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D9%87%D8%A8---%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84?fbclid=IwAR03KnrQ-cxBOWRO04sLecb_e-L1Gj28Ea-P4S0AGHL-0MDXd1zEpjTfhyI
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