
مدخل مخّيم العّروب، شمال الخليل، 2014 )تصوير: شيراز ماضي(
Entrance to Al-Arroub Refugee Camp, North of Hebron, 2014 )photo by: Shiraz Madi(
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جّرافة االحتالل في طريقها للجرف والتدمير في الخضر. بيت لحم، 2014 )تصوير: رماح موسى(
The bulldozer is a tool of destruction. The village of Al-Khader, Bethlehem, 2014 )photo by: Rimah Mousa(



العناية باألرض في مواجهة المصادرة وتوسيع المستعمرات، قرية الخضر، بيت لحم، 2014 )تصوير: نسرين صالح(
The use of the land is the best way to resist its confiscation and colony expansion. The village of Al-Khader, Bethlehem, 2014 

)photo by: Nisreen Salah(



ان الخضر عن أراضيهم. بيت لحم، 2014 )تصوير: رماح موسى(
ّ

جدار الفصل العنصري يفصل سك
The Annexation Wall separates the residents of Al-Khader from their lands. Bethlehem, 2014 )photo by: Rimah Mousa(



زراعة األرض مقاومة وإثبات للوجود. قرية الخضر، بيت لحم، 2014 )تصوير: نسرين صالح(
Cultivating the land is a form of resistance and perseverance. The village of Al-Khader, Bethlehem, 2014 )photo by: Nisreen Salah(



رة، جنوب الخليل، 2014 )تصوير: سوسن الحمامدة(
ّ

هدم المنازل بشكٍل متكّرر في خربة المفق
ُ
ُيمنع البناء أو الترميم، وت

It is forbidden to build or to renovate, and home demolitions are very frequent in the village of Al-Mufaqarah, South of Hebron, 2014
)photo by: Sawsan Al-Hamamdeh(



رة “منطقة إطالق نار مغلقة“. جنوب الخليل، 2014 )تصوير: سوسن الحمامدة(
ّ

خربة المفق
The Village of Al-Mufaqarah is a closed “firing zone“. South of Hebron, 2014 )photo by: Sawsan Al-Hamamdeh(



رة، جنوب الخليل، 2014 )تصوير: سوسن الحمامدة(
ّ

تحظر اسرائيل حفر آبار المياه في خربة المفق
Israel forbids to drill new water wells in Al-Mufaqarah, South of Hebron, 2014 )photo by: Sawsan Al-Hamamdeh(



رة، جنوب الخليل، 2014 )تصوير: سوسن الحمامدة(
ّ

الّسكن في الكهوف في مواجهة التهجير المستمر. خربة المفق
Living in caves to confront the ongoing forcible displacement in Al-Mufaqarah, South of Hebron, 2014.

)photo by: Sawsan Al-Hamamdeh(



هداء ووضع حاجز دائم للتفتيش. الخليل، 2014 )تصوير: سندس العزة(
ّ

إغالق شارع الش
Closing Al-Shuhada Street and placing a permanent checkpoint for inspections. Hebron, 2014 )photo by: Sundos Al-’Azza(



هداء مهجور بسبب اإلغالق. الخليل، 2014 )تصوير: سندس العزة(
ّ

شارع الش
Shops in Al-Shuhada Street are closed, due to the closure. Hebron, 2014 )photo by: Sundos Al-’Azza(



المدرسة اإلبراهيمية ما زالت، كاألهالي، تقاوم. الخليل، 2014 )تصوير: هديل بدر(
Al-Ibrahimiya School in the Al-Shuhada Street still resisting. Its residents continue to attend it, Hebron, 2014 )photo by: Hadeel Bader(



هداء. الخليل، 2014 )تصوير: هديل بدر(
ّ

هداء بعد إغالق شارع الش
ّ

حظر العناية بمقبرة الش
The prohibition of taking care of Al-Shuhada Cemetery following the closure of Al-Shuhada Street. Hebron, 2014

)photo by: Hadeel Bader(



ضرة للمستعمرات والجفاف ألراضي الفلسطينيين. قرية الجفتلك،  األغوار الوسطى،  2014 )تصوير: ريما مساعيد(
ُ

 المياه فلسطينية، الخ
ّ

رغم أن
The water is Palestinian, but the vegetation goes to the colonies and the aridity to the Palestinian lands. The village of Jiftlik, the 

Jordan Valley 2014 )photo by: Reema Masa’eed(



الفرق بين أرض الفلسطينيين الزراعية وبين أرض المستعمرة المقامة على أراضي قرية الجفتلك، األغوار الوسطى، 2014 )تصوير: صابرين رومانين(
Agricultural colony offset on Palestinian land of the village of Jiftlik in the Jordan Valley, 2014 )photo by: Sabreen Romaneen(



اإلعالن عن مساحات واسعة كمناطق »اطالق نار« في األغوار الشمالية. قرية الحديدية، 2014 )تصوير: سيرين صوافطة(
Declaring vast areas in the north of Jordan Valley as “firing zone“. The village of Al-Haididya, 2014 )photo by: Sereen Sawaftah(



بسبب منع تمديد شبكات للمياه، حتى شرب الماء يصبح معاناة.  قرية بردلة،  األغوار الشمالية، 2014 )تصوير: سحاب صوافطة(
The prohibition of extending water networks makes drinking water a challenge. The Jordan Valley, The village of Bardalah, 2014

)photo by: Sahab Sawaftah(



ان مياه يسيطر عليه االحتالل. قرية بردلة، 2014 )تصوير: سيرين صوافطة(
ّ
راعي أغنام من األغوار الشمالية. في الخلفية خز

A shepherd in the Jordan Valley. In the background a water tank controlled by Israel. The village of Bardalah, 2014 
)photo by: Sereen Sawaftah(



التجمعات السكنية الفلسطينية تبتاع القليل من المياه الفلسطينية من الشركات االسرائيلية. قرية بردلة، األغوار الشمالية،  2014 )تصوير: نداء فقهاء(
Palestinian communities buy some of their own water from Israeli companies. The village of Bardalah, the Jordan Valley, 2014

)photo by: Nidaa’ Fuqaha’(



حتى غسل الصحون يصبح أمرًا صعبًا..  قرية بردلة، األغوار الشمالية، 2014 )تصوير: ليلى صوافطة(
Even washing dishes becomes a difficult task. The village of Bardalah, the Jordan Valley, 2014 )photo by: Layla Sawaftah(



هدم البيوت يعادل هدم الحياة.  قرية الحديدية،  األغوار الشمالية، 2014 )تصوير: ليلى صوافطة(
Demolishing of homes is equivalent to demolishing life. The village of Al-Haididya, the Jordan Valley, 2014 

)photo by: Layla Sawaftah(



الهدم بحّجة البناء بدون ترخيص أو بحّجة البناء في منطقة تدريب عسكري. قرية الحديدية، األغوار الشمالية،  2014 )تصوير: نداء فقهاء(
Demolition under the guise of “building without a permit“ or under the pretext of building in a military training area. The village of 

Al-Haididya, the Jordan Valley, 2014 )photo by: Nidaa Fuqaha(



ها “منطقة إطالق نار“ يتم هدم البيوت الفلسطينية بينما  تتوسع مستعمرة »مسكيوت«.  قرية الحديدية،  األغوار الشمالية، 2014 )تصوير: سحاب صوافطة(
ّ
ألن

Since it was declared a “firing zone“, Israel demolishes the homes of Palestinians, while the colony of “Maskiot“ keeps in expanding.
The village of Al-Haididya, the Jordan Valley, 2014 )photo by: Sahab Sawaftah(



مدرسة النبي صموئيل االبتدائية. غرفة واحدة لتعليم عدة صفوف على أفواج. القدس، 2014 )تصوير: نسرين بركات(
The elementary school of Nabi Samuel village is made of one room only. Teaching takes place in several shifts during the day. 

Jerusalem, 2014 )photo by: Nisreen Barakat(



الحاجز العسكري على المدخل الوحيد لقرية النبي صموئيل، المحاصرة بالجدار والمستعمرات من جهاتها األربع. القدس، 2014 )تصوير: أريج بركات(
Military checkpoint at the only entrance to the village of Nabi Samuel. The village is besieged from the four sides by the Annexation 

Wall and colonies. Jerusalem, 2014 )photo by: Areej Barakat(



إعالن قرية النبي صموئيل ومسجدها كـ“حديقة وطنية“. القدس، 2014 )تصوير: فوزية عبيد(
Declaring the village of Nabi Samuel and its Mosque as a “national park“. Jerusalem, 2014 )photo by: Fawzyia ‘Obeid(



تحويل جزء من مسجد القرية إلى كنيس للمستعمرين. القدس، 2014 )تصوير: نور عليان(
Turning a part of the village mosque into a synagogue for the colonizers. Jerusalem, 2014 )photo by: Noor ’Alayan(



أهالي سوسيا يسكنون الخيام والعرائش على بعد مئات األمتار من موقع قريتهم. جنوب الخليل، 2014 )تصوير: فاطمة خالد النواجعة(
The residents of Susya live in tents, only a few hundred meters away from their original village. South of Hebron, 2014

)photo by: Fatima Khalid Al-Nawajaah(



صمود أهالي سوسيا في وجه اعتداءات المستعمرين. جنوب الخليل، 2014 )تصوير: أحالم النواجعة(
The steadfastness of the residents of Susya against the attacks of colonizers. South of Hebron, 2014 )photo by: Ahlam Al-Nawajaah(



الهدم المتكّرر بغرض التهجير في خربة سوسيا، جنوب الخليل، 2014 )تصوير: فاطمة محمد النواجعة(
The frequent home demolitions aim to displace the residents of Susya, South of Hebron, 2014

)photo by: Fatima Mohammad Al-Nawajaah(



طرد أهالي خربة سوسيا في عام 1986 وإعالنها “موقعًا أثريًا“. جنوب الخليل، 2014  )تصوير: سمية النواجعة(
The residents of Susya were expelled in 1986. The village was declared an “archeological site“. South of Hebron, 2014

)photo by: Sumaya Al-Nawajaah(



الطريق الرئيسي الوحيد المؤدي الى حي تل الرميدة مغلق للفلسطينيين. الخليل، 2014 )تصوير: نسرين العزة(
The only road leading to Tel Rumeida neighborhood is closed for Palestinians. Hebron, 2014 )photo by: Nisreen Al-Azza(



في العام 1986، ُبنيت مستعمرة تل الرميدة  في قلب مدينة الخليل. الخليل، 2014 )تصوير: نسرين العزة(
In 1986, the colony of Tel Rumeida was built in the heart of the city of Hebron. Hebron, 2014 )photo by: Nisreen Al-Azza(



ان الفلسطينيين يومية بسبب اإلغالق المحكم لحي تل الرميدة. الخليل، 2014  )تصوير: روان الحسيني(
ّ

معاناة السك
Daily suffering of the Palestinian residents due to the tight closure. Hebron, 2014 )photo by: Rawan Al-Husaini(



ثمر. الخليل، 2014  )تصوير: روان الحسيني(
ُ
رغم منع العناية بها، ال زالت الدالية تورق وت

Despite the prohibition to take care of the grapevine, still it foliates and produces grapes. Hebron, 2014 
)photo by: Rawan Al-Husaini(



تجّدد معاناة أهالي خربة أم الخير بسبب مستعمرة “كرمل“، جنوب الخليل، 2014 )تصوير: سارة الهذالين(
Continuous suffering of the residents of Umm Al-Kheir as a result of the colony of Al-Karmel, South of Hebron, 2014

)photo by: Sara Al-Hathaleen(



حتى طابون خربة أم الخير مهّدد بالهدم! جنوب الخليل، 2014 )تصوير: سارة الهذالين(
Even the Tabun )“the traditional oven“( of Umm Al-Kheir  is threatened by demolition! South of Hebron, 2014

)photo by: Sara Al-Hathaleen(



أطفال بدو الهذالين في مواجهة التهجير. خربة أم الخير، جنوب الخليل، 2014 )تصوير: إيمان الهذالين(
The children of Al-Hathaleen face displacement. Umm Al-Kheir, South of Hebron, 2014 

)photo by: Eman Al-Hathaleen(



خربة أم الخير موطن بدو الهذالين الالجئين اليها منذ عام 1948. جنوب الخليل، 2014 )تصوير: إيمان الهذالين(
The village of Umm Al-Kheir is the home of the Al-Hathaleen bedouins, where they fled in 1948. South of Hebron, 2014 

)photo by: Eman Al-Hathaleen(



حة تواجه التوسع المستمر لمستعمرة “بيتار عيليت“. قرية وادي فوكين، بيت لحم، 2014 )تصوير: ورود جواعدة(
ّ

فال
A peasant stands against the continued expansion of the colony of “Betar Illit“. The village of Wadi Fukeen, Bethlehem, 2014 

)photo by: Worood Jawaade(



حتى األغنام فقدت مراعيها بسبب االستعمار. قرية وادي فوكين. بيت لحم، 2014 )تصوير: ميسون عثمان(
Even the sheep lost their pasture. The village of Wadi Fukeen. Bethlehem, 2014 )photo by: Maysoon Othman(



إرهاب المستعمرين لمنع الفلسطينيين من استخدام إحدى البرك الزراعية في وادي فوكين. بيت لحم، 2014 )تصوير: نسيبة وسماح وفهمية المناصرة(
The terrorism of colonizers to prevent the residents from using one of the agricultural pools of Wadi Fukeen. Bethlehem, 2014  

)photo by: Nusaiba & Samah & Fahmyia Al-Manasrah(



توسيع مستعمرة “بيتار عيليت“ على أراضي قرية وادي فوكين. بيت لحم، 2014 )تصوير: أروى وليالي المناصرة(
The expansion of the colony of “Betar Illit“ on the lands of Wadi Fukeen. Bethlehem, 2014 )photo by: Arwa & Layla Al-Manasrah(


