
 الماضي نيسان في واإلخطارات بالهدم استهدفت منشأة 11": شمس" مركز

 7/5/2222السبت 

 مرصده" شمس" والديمقراطية اإلنسان حقوق إعالم مركز أصدر -كوم دوت" القدس" -هللا رام

 يسانن خالل الغربية الضفة في الفلسطينيين منشآت ضد واإلخطارات الهدم عمليات حول الشهري

2222. 

 بالهدم سواء فلسطينيون يملكها منشأة 11 االحتالل قوات استهداف نيسان خالل" شمس" مركز ورصد

 .مستقبالا  استهدافها بنَية إخطارات توزيع أو

 لسكن،ل تستخدم خيمة هللا رام في مالك كفر قرية شرق سامية عين منطقة في االحتالل قوات وهدمت

 يةقر قرب هدمت كما الحاج، فاروق للمواطن ملكيته يعود معداته، وصادرت زراعيا بركسا وفككت

 .الترخيص عدم بحجة اإلنشاء قيد منزالا  لحم بيت في معال مراح

 سكنية معظمها العمل، وقف أو بالهدم منشآت 8 االحتالل قوات أخطرت فقد اإلخطارات، حيث من أما

 .زراعية وأخرى

 أو المصادرة أو بالهدم استهدافها تم التي المنشآت توزيع على للمرصد األول المؤشر وركز

 منشأة،( 1) خيام مساكن منشآت،( 4) بيوت مساكن: الشهر هذا شملت والتي لنوعها، وفقاا  اإلخطارات

 .(1) خيول إسطبل ،(1) زراعية معرشات ،(1) زراعي بركس منشآت،( 3) زراعية غرف

 هدمت حيث االستهداف، لمناطقية وفقاا  هدمها تم التي المنشآت توزيع على الثاني المؤشر ركز فيما

 .منشأة( 1) لحم بيت محافظة وفي منشأة،( 2) هللا رام محافظة في القوات

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

( 8) تاإلخطارا عدد بلغ فقد منشآتهم، واستثمار وإعمار بناء في حقهم إعمال من الفلسطينيين تمنع

 .مختلفة مناطق في

 وقد ،الفلسطينيين لمنشآت القادمة اإلسرائيلية االستهدافات تمركز اتجاهات إلى اإلخطارات وتشير

 .نسبة بأعلى وقلقيلية القدس محافظتا جاءت

 هي ،(3) وعددها نيسان شهر خالل المنشآت هدم جريمة لشرعنة االحتالل استخدمها التي الحجج أما

 .(C) مناطق في ترخيص دون البناء

 البناء بحجة( 8) أصل من منشآت( 7) االحتالل سلطات أخطرت فقدت باإلخطارات، يتعلق وفيما

 جاهت يتبعها التي االحتالل سياسة ضمن جماعية كعقوبة واحدة ومنشأة ،(C) مناطق في ترخيص دون

 عبدي بلدة في حمارشة ضياء الشهيد عائلة منزل هدم االحتالل سلطات قررت حيث العمليات، منفذي

  .بجنين
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