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 شنها التي الهجمات يدين ةبيان املؤسسات يف حمافظة اخلليل يف الضفة الغربية احملتل

  ∗السكانية  األحياء على اخلليل يف املستوطنون

  

  ٣/١٩٨٨/؟؟
  

ومساء  ٧/٣/٨٨أثر الهجمات التي شنها املستوطنون يف اخلليل على األحياء السكانية مساء االثنين 
  :يف حمافظة اخلليل وأصدرت البيان التايلتداعت املؤسسات  ١٠/٣/٨٨اخلميس 

وفيما بين الساعة احلادية عشرة ليالً والثالثة  ١٠/٣/٨٨اخلميس املوافق  –يف مساء يوم األربعاء 
مدينة اخلليل وكريات أربع واملستوطنات اخملتلفة  صباحاً قامت جمموعات منظمة من مستوطني
بشن اعتداءات على خمتلف أحياء اخلليل شملت مناطق املنتشرة يف حمافظة اخلليل واألراضي احملتلة 

طريق سبتا ومنطقة نمره  –حارة الشيخ، املشارقة، تل الرميدة، وخلة الشريف، واخلاروز، ووادي التفاح 
استهدفت إثارة الرعب ونشر الفوضى وتخريب العقارات واملمتلكات والسيارات لدى مواطني اخلليل، 

لحتهم الرشاشة وألقوا احلجارة على بيوت املواطنين اآلمنين، مما أثار حيث فتح املستوطنون نيران أس
الفزع واخلوف لدى األطفال األبرياء والنساء، وأسفر عن جرح وإصابة عدد من املواطنين وتدمير العديد 

  .من السيارات وحتطيم واجهات الكثير من املنازل

  :ونتيجة البحث والتدقيق تبين جلمهورنا الكريم ما يلي

إن هذه االعتداءات قد تمت بترتيب وتخطيط مسبق وبمشاركة أعداد من املستوطنين ) ١
  .الوافدين لهذه الغاية من مستوطنات حمافظة اخلليل وخارجها

إن هذه االعتداءات التي شملت عدة مناطق يف آن واحد قد تمت حتت سمع وبصر اجليش ) ٢
  .الذي مل يتدخل إال بعد أن أجنز املستوطنون خطتهم

لقد حاول املتحدث بلسان املستوطنين يف اخلليل قلب احلقائق بتلفيق األكاذيب بهدف ) ٣
ترفوه ضد األبرياء اآلمنين العزل من أهايل التغطية والتبرير لهذا العمل البربري الوحشي الذي اق

  .املدينة

إن الوقفة الشجاعة ألهايل املدينة الباسلة قد أفشلت خمطط املستوطنين العنصريين وأن ) ٤
الوحدة والتماسك والوعي بين املواطنين لكفيلة برد املعتدين وردعهم ورد كيدهم وإفشال كافة 

  .تدابيرهم وخمططاتهم العدوانية
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سبق وأن قام املستوطنون بمهاجمة حي بير بلد النصارى وخلة البطمة خلف جامعة اخلليل  هذا وقد
ومل تتخذ السلطات أي إجراء لردعهم مما جعل املستوطنين يعاودون  ٧/٣/٨٨وذلك ليلة االثنين 

  .هجومهم

كل ذي  إن أهايل مدينة اخلليل أطفالهم ونساءهم وشيوخهم وشبابهم يناشدون العامل بأسره ويناشدون
ضمير حي التدخل ملنع هذا النفر املستهتر بالقيم اإلنسانية والقوانين واألهداف الدولية من التمادي 

 .وارتكاب املزيد من اجملازر ضد شعبنا األعزل

 



وال  الفلسطينية، الدراسات ملؤسسة حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات مؤسسة
 :التالــــــي البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك املؤسسة إدارة من بإذن إال إلكترونياً توزيعها أو نشرها يمكن

ipsbeirut@palestine‐studies.org    
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو لوثائقا هذه حتميل يمكن
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