
 تموز في االخطار أو بالهدم استهدفت منشآت 602": شمس"

 41/8/6066حد األ

 يمقراطيةوالد اإلنسان حقوق إعالم مركز أصدر - الكتوت غسان - كوم دوت" القدس" - هللا رام

 تمارسها التي واإلخطار الهدم عمليات حول 6066 تموز لشهر الشهري مرصده تقرير ”شمس“

 .الغربية بالضفة الفلسطينيين منشآت ضد إسرائيل

 منشآت 602 تموز شهر خالل استهدفت اإلسرائيلي االحتالل قوات أن الى الرصدي التقرير وأشار

 .مستقبالا  المنشآت هذه استهداف بنّية االخطارات توزيع أو بالهدم سواء فلسطينيون يملكها

 بلدة في االحتالل قوات هدمت فقد منشأة، 26 طالت التي الهدم عمليات في االنتهاكات أبرز وتركزت

 نجية للمواطنة تعود زراعية غرفة منها الترخيص، عدم بحجة زراعية غرف 3 بسلفيت الديك كفر

 .أحمد محمود

 معظمها العمل، وقف أو بالهدم منشأة 421 االحتالل قوات أخطرت فقد االخطارات، حيث من أما

 .أثري وموقع بالستيكية وبيوت ماشية وبركسات حظائر إلى باإلضافة وزراعية، سكنية

 وزعتوت لنوعها، وفقاا  اإلخطار أو بالهدم استهدافها تم التي المنشآت توزيع على األول المؤشر وركز

 زراعية وغرف ،(4) خيام ومساكن منشأة،( 41) بيوت مساكن على الشهر هذا هدمها تم التي المنشآت

 ماشية وبركسات وحظائر ،(43) تجارية ومنشآت ،(3) مياه وخزانات وخطوط وبرك وآبار ،(1)

 ،(40) ومشاتل زراعية وعرائش ،(4) سيارات ومغسلة ،(4) وأسوار استنادية وجدران ،(6)

 .حجرية وسلسلة ومقهى، ،(4) زراعية بركسات

 مساكن ،(40) خيام مساكن منشأة،( 403) بيوت مساكن: فكانت إخطارها تم التي المنشآت أما

 ،(6) وأسوار استنادية جدران ،(63) ماشية وبركسات حظائر ،(9) زراعية غرف ،(1) بركسات

 .أثري وموقع طبيعية، ومحمية ،(4) بالستيكية بيوت

 ذروة تكان فقد االستهداف، لمناطقية وفقاا  هدمها تم التي المنشآت توزيع على الثاني المؤشر وركز

 .منشآت( 7) القدس محافظة تلتها منشأة،( 69) الخليل محافظة في االستهدافات

 التي االنتهاكات من وغيرها البناء أعمال وقف أو المصادرة أو بالهدم سواء االخطارات إلى وبالنظر

 اتجاهات إلى االخطارات تشير منشآتهم، واستثمار وإعمار بناء في حقهم إعمال من الفلسطينيين تمنع

 محافظة في اتاالستهداف ذروة كانت فقد الفلسطينيين، لمنشئات القادمة اإلسرائيلية االستهدافات تمركز

 .منشأة( 32) طوباس محافظة تلتها منشأة،( 88) القدس

 تموز هرش خالل منها المتضررين السكان عدد بلغ فقد المستهدفين، السكان على الثالث المؤشر وركز

 .معلومات من توفرت ما وفق وذلك نساء،( 1) و طفال،( 41) منهم األقل، على شخصا( 78)

 التي آتالمنش عدد فكان الجريمة، شرعنة محاولتها في إسرائيل تستخدمها التي الحجج إلى بالنظر أما

 من منشأة 40 (C) مناطق في ترخيص بدون البناء بحجة المنشآت تموز شهر في االحتالل هدمها



 سياسة ضمن جماعية كعقوبة ومنشأتان االحتالل، حواجز من قربهما بحجة ومنشأتان ،26 أصل

 .المنطقة في مستوطنات توسيع بحجة منشآت( 8)و العمليات منفذي ضد تتبعها التي االحتالل

 الترخيص عدم بحجة أخطرت( 421) أصل من منشأة( 418) فكانت باالخطارات، يتعلق فيما أما

 العمليات، منفذي ضد االحتالل سياسة ضمن جماعية كعقوبة واحدة ومنشأة ،(c) مناطق في ووقوعها

 .آثار تدمير بحجة منشآت( 1) و

 في أخرى منازل 2 وأخطرت سلفيت محافظة في منزلين االحتالل قوات هدمت تموز شهر وخالل

  .مقاوم عمل ألي ردع ووسيلة العمليات منفذي ضد جماعي عقابي كإجراء جنين محافظة
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