
 أو بالهدم آذار شهر في االحتالل دولة استهدفتها منشأة 111: الشهري تقريره في" شمس" مركز 

 اإلخطارات توزيع أو المصادرة

  2222/20/20 الثالثاء

 في االحتالل دولة استهدفتها منشأة 111: الشهري تقريره في" شمس" مركز التالي قراءة او مشاهدة

 : التفاصيل إلى واالن اإلخطارات توزيع أو المصادرة أو بالهدم آذار شهر

 شهر عن الشهري مرصده ”شمس“ والديمقراطية اإلنسان حقوق إعالم مركز أصدر: وطن - هللا رام

 اءسو الفلسطينيين منشآت ضد واإلخطارات واالستيالء والمصادرة الهدم عمليات حول 2222 آذار

 على وبالتركيز الزراعية أو الرسمية أو التعليمية أو التجارية أو الصناعية أو السياحية أو الدينية

 ريا  دو يصدر" شمس" مركز أن يذكر باالحتالل، القائمة السلطة" إسرائيل" قبل من. منها السكنية

 .أخرى وانتهاكات االنتهاكات من النوع هذا حول وسنوية سنوية ونصف شهرية متخصصة مراصد

 ،"شمس" مركز وباحثي طاقم قبل من الميداني الرصد على تقوم منهجية على الرصدي التقرير استند

 -1/3/2222 الفترة خالل سطينيةالفل المنشآت ضد اإلسرائيلية االنتهاكات وحصر برصد قاموا والذين

 ملالع ثم ومن الشهري، المرصد هذا إصدار لغايات الغربية الضفة محافظات كافة في 31/3/2222

 ميةك تحليلية مؤشرات لخارطة وفقا   جداول، شكل على وإخراجها وتفكيكها البيانات تحليل على

 يملكها منشأة( 111) اإلسرائيلي االحتالل قوات استهدفت ،2222 آذار شهر خالل. شاملة ونوعية

 .مستقبال   المنشآت هذه استهداف بنّية باإلخطارات أو المصادرة أو بالهدم سواء ات،/فلسطينيين

 على مالكيها إجبار تم منها( 2) منشأة،( 22) طالت التي الهدم عمليات في االنتهاكات أبرز تركزت

 حنينا، تبي بلدة في االحتالل سلطات أجبرت فقد والسجن، بالغرامات التهديد طائلة تحت ذاتيا   هدمها

 دفعل تفاديا   سابق، وقت في أخطرته أن بعد منزله، بهدم بنفسه القيام على صيام، أحمد المواطن

 لتشريد أدى ما الترخيص عدم بحجة الهدم، بعملية االحتالل سلطات قيام حال في باهظة غرامات

 المواطن حنينا، بيت بلدة في االحتالل سلطات وأجبرت أطفال، 3و امرأة بينهم أفراد، 0 من عائلة

 غرامات دفعل تفاديا   سابق، وقت في أخطرته أن بعد منزله، بهدم بنفسه القيام على شويكي، رأفت رائف

 وجتهز مع لتشريده أدى ما الترخيص، عدم بحجة الهدم، بعملية االحتالل سلطات قيام حال في باهظة

 .وطفليهما

 معظمها العمل، وقف أو بالهدم منشأة( 28) االحتالل قوات أخطرت فقد اإلخطارات، حيث من أما

 .استنادية وأسوار مدرسة، تجارية، منشآت ماشية، حظائر إلى باإلضافة سكنية،

 الواقعة المّية خلة قرية في االحتالل قوات صادرت فقد منشآت،( 3) االحتالل قوات صادرت فيما

 الحتاللا قوات وصادرت الفلسطيني، المدني الدفاع لجهاز تابع( كرفان) الخليل، في يطا بلدة شرق

 كالديو عين قرية في( كنتينر) بضائع نقل حاوية

 هنا اضغط - المصدر من التفاصيل 
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