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 0/1مقدمة التقرير والغرض منه:
يف  14يناير عام  2002قام جملس بلدية القدس ( اإلسرائيلي) مبساعدة اجليش اإلسرائيلي هبدم تسعة منازل ميلكها عرب
فلسطينيون يف قرية"العيسوية" ابلقدس الشرقية .تصدر بلدية القدس ،وهي السلطة اإلدارية لالحتالل اإلسرائيلي ابملدينة ،أوامرها
هبدم منازل الفلسطينيني وتقوم بتنفيذ هذه األوامر حبجة أن هذه املنازل بنيت بشكل غري قانوين متحدية الرفض اإلسرائيلي العام
حلق الفلسطينيني (الشعب األصلي) يف البناء على األراضي اململوكة هلم.
وبدوره ،استجاب التحالف الدويل للموئل هلذا املوقف ،فقام بعقد اجتماع لفريق من املختصني بشبكة حقوق األرض والسكن
التابعة للتحالف من أجل تطوير طريقة حلساب خسائر ضحااي هدم املنازل واإلخالء القسري ومصادرة األرض واملنازل واألشكال
األخرى لعمليات نقل السكان ،حسااب كميا ،وذلك هبدف تقدمي نتائج هذا النوع من انتهاكات حقوق السكن بصورة وافية يف
بالد أخرى على مستوى العامل .واألسلوب الذي مت تطبيقه يف هذا التقرير هو مصفوفة حساب اخلسائر اخلاصة ابلتحالف الدويل
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للموئل ،وهي معيار منهجية الرصد لشبكة حقوق األرض والسكان التابعة للتحالف ،واليت يطلق عليها للتبسيط "جمموعة
األدوات"( .ميكنك االطالع على مقدمة أساسية هلذا األسلوب ابلضغط على زر "احللول" مبوقع التحالف الدويل للموئل مبنطقة
الشرق األوسط ومشال إفريقيا على شبكة اإلنرتنت – . www.hic-mena.org
وقد ولد هذا املشروع على أساس عدم وجود منهجية واضحة ومتفق عليها لدى مجاعات حقوق السكن يف فلسطني ،وبالد
أخرى ،تستخدم يف حساب اخلسائر والدم ار ،الذي متارسه دولة ما أو حكومة استعمارية ضد شعب من الشعوب ،حسااب كميا.
بينما تدعم النتائج اليت يتم التوصل إليها من خالل األدلة املتسقة والتفصيلية احلجج واملطالب اليت توجه ضد من ميارسون
االنتهاكات ،جند أن افتقاد منهجية متسقة لرصد هذه االنتهاكات من شأنه فقط أن يضيف إىل املعوقات الكثرية اليت تواجه
عمليات مجع البياانت الكافية على الصعيد امليداين .فاالرتقاء بنوعية واتساق املعلومات يوفر خدمات جليلة لضحااي االنتهاكات،
ويضع مأساهتم أبسلوب يستطيع املراقبون تقييمه ،ويروي احلقيقة كلها ،وأخريا يطرح ثقافة حقوق اإلنسان كبديل عن ثقافة
القسوة.
إن استخدام هذه املنهجية حيقق العديد من أهداف املدافعني عن حقوق السكن .وكما يتضح من املصدر املذكور أعاله ،يعرف
فريق املختصني التابع لشبكة حقوق األرض والسكن هذه األهداف أبهنا تقوم على الدعم املتبادل ،وابلتايل أيضا ،تستفيد من
املشارك ة عرب اتباع طبعة من منهجبة "جمموعة األدوات" تتناسب مع الواقع احمللي .وبتطبيق "مصفوفة حساب اخلسائر" على حالة
"العيسوية" ،من املمكن أن يلعب نشطاء حقوق اإلنسان دورا فعاال يف:
 التوثيق والتدوين

 بعثات تقصي احلقائق

 الرصد وإعداد التقارير

 التوعية العامة واحلمالت

 حتديد املشكالت وحلها

 تعبئة اجملتمع

 متابعة تقييم الظروف املعيشية للضحااي

 العمل اإلعالمي

 حتديد التعويض واالحتياجات

 متابعة االلتزام ابملعاهدات الدولية

 الدفاع القانوين والتقاضي
 0/2مجع البياانت:

توضح السطور التالية نتائج جتربة استخدام منهجية جمموعة األدوات يف توثيق أعمال التدمري يف قرية"العيسوية" ،واليت استخدم فيها
منهجية "جمموعة األدوات" فريق مكون من عيسى مسندر من اللجنة العامة الفلسطينية للدفاع عن األرض ،وستيفني وايس من
منظمة  Rooftopsبكندا والتحالف الدويل للموئل مبنطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا ،ابإلضافة إىل (اسم) وهو أحد

القاطنني بقريةالعيسوية ولديه معرفة واسعة ابألحداث ،واملهندس حسني رفاعي ) (LDCالذي عقد عدة لقاءات مع أصحاب
البيوت اليت مت هدمها ابإلضافة إىل جمموعة من شهود العيان يف احلي.
هذه جمرد جتربة أولية ،ختضع للعديد من احلدود اليت جيدر توضيحها منذ البداية .ينبغي مالحظة أن القوات اإلسرائيلية متكنت من
تدمري تسعة منازل ميلكها الفلسطينيون يف 14شباط /فرباير  2002؛ ولكن الوقت الذي أتيح لفريق العمل مل يسمح إال مبقابلة
مخسة فقط من الضحااي التسع .وقد قدم كال املصدران (املهندس وانئب القرية  LDCالسيد عمر درويش) معلومات قيمة
حول احلادث ،كما جيب مالحظة أن خرباهتما ساعدت كثريا يف مجع البياانت املطلوبة ،خاصة يف حتقيق املعلومات املتعلقة
ابلتكلفة احمللية وقيمة العقارات.
وبينما جند يف مصفوفة حساب اخلسائر مربرات كل طريقة من الطرق املستخدمة يف حتديد التكاليف ،فإن هذه التجربة األولية
تتضمن افرتاضات معينة ،مثل:
 اعتربت املدة الالزمة "على املدى القصري" لبناء أي منزل مت هدمه تسعة شهور ،بقدر من احملافظة ،وذلك عندما تتوافر
املوارد الكافية؛ كما مت حتديد املدة "على املدى الطويل" بـ  24شهرا (مع حتديد معامل للتضخم يبلغ  .)%10وحسب
هذا املعيار مت حساب تكلفة "اإلسكان املؤقت" ،على سبيل املثال ،يف كل من املدى القصري واملدى الطويل .ومن اجلائز
متاما أن صحااي هدم املنازل ،الذين أصبحوا أكثر فقرا من ذي قبل ،قد حيتاجوا إىل سنوات من االنتظار قبل احلصول
على سكن بديل مالئم.

 معظم أعمال البناء تتم بشكل تطوعي ،ولذا ال يتم سداد أي مبالغ عنها .وال يوجد أي إيصاالت مببالغ أو رواتب ميكن
أن تستخدم كأسلوب حلساب تكلفة العمالة .وهلذا السبب ،قرر فريق العمل ،يف ظل هذه الظروف ،حتديد قيمة معيارية
للعمل( ،تقوم على األجر املركب عن الساعة يف قطاع اإلنشاء واملزااي النظرية للعمالة عند مستوى مهارة مماثل ومدة
التنفيذ).

 ال ينتظر الشهود وال الضحااي رد االعتبار ،مبا يف ذلك احلصول على أي تعويض عن االنتهاكات اليت ارتكبت يف حقهم.
ويف حني أن هذه الظروف تعد مؤشرا على حالة شعورية تشكل يف حد ذاهتا خسائر غري مادية (معنوية) ،ال يوجد لدى
من جيرون اللقاءات ما يدفعهم إىل املبالغة يف التكاليف واخلسائر الفعلية املرتتبة على هذه االنتهاكات.

 بسبب الفجوات الكثرية يف املعلومات اليت مت احلصول عليها ،خاصة تلك املتعلقة ابلتكاليف املعقدة غري املعلومة الناجتة
عن الوقت الذي أنفقه املوطف ون العموميون على اجلانب اإلسرائيلي يف أعمال التدمري ،والتكلفة غري املعلنة حىت اآلن على
املدة الطويل ،ونقص البياانت حول الضحااي غري املباشرين ،واملعايري احملافظة اليت استخدمت يف هذه احلالة ،فإن جمموع
اخلسائر الفعلية سيكون أعلى كثريا من النماذج اإلضافية اليت وردت يف هذا التقرير.
 ألن هذا التقرير أعد هبدف تعزيز "جمموعة أدوات" مصفوفة حساب اخلسائر ،وابلتايل منوذج مادة التدريب على استخدام
املصفوفة ،افرتضنا أن اجلمهور إما أن يكون على دراية مبصفوفة حساب اخلسائر ،أو حيصل على نسخة منها للرجوع
إليها عند قراءة هذا التقرير( .أنظر "حلول" على موقع التحالف الدويل للموئل مبنطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا على
اإلنرتنت – .) www.hic-mena.org

يف حني يفضل معرفة هذه االفرتاضات قبل مراجعة مصفوفة حساب اخلسائر اليت طبقت يف قريةالعيسوية ،فإن هناك افرتاضات
أخرى ستظهر عند قراءة البياانت .أما األسئلة واملشكالت اليت سوف تواجهوهنا خالل القراءة فقد أدرجت يف القسم  0/3أدانه.
وحنن نرحب بتعقيبكم ومقرتحاتكم من أجل تطوير "جمموعة األدوات" ومصفوفة حساب اخلسائر وذلك عن طريق إرساهلا إىل
التحالف الدويل للموئل مبنطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا على العنوان. hic-mena@hic-mena.org :
يف قرية العيسوية ،الواقعة يف مشال شرقي القدس ،قامت اجلرافات اإلسرائيلية التابعة لبلدية القدس ،مدعومة أبعداد هائلة من قوات
الشرطة ،بتدمري تسع بناايت ،بعضها منازل حديثة البناء ،وذلك من إمجايل تسعة عشر منزال مهددة ابلتدمري حبجة عدم احلصول
على ترخيص ابلبناء .املنازل اليت مت تدمريها ميلكها كل من:
 ابسم العيان
 كمال العيان
 خالد الشيخ خليل

 حازم حسني أبو مياال
 مها مصطفى
 مفيدة قاسم
 خضر صاحل مصطفى
 وجدان عبيد

(أنظر الصورة  1و  :2القدس ،جديدة يف صحفييت جريوزاليم بوست وهاآرتز)
 1/2اخلسائر املادية واخلسائر غري املادية للضحااي عن كل منزل:
املنزل رقم  ،1ملالكه :ابسم العيان:
املبىن (قبل التدمري):
 األساس مع طابق واحد إضايف. بناء ابألمسنت املسلح توصيالت الكهرابء األساسية -حلوق الشبابيك وأبواب حديدية

طريقة التحديد الكمي للقيمة:
القيمة مت حتديدها بناء على أقوال املالك وبتأكيد املهندس الذي كان بصحبتنا يف الزايرات امليدانية للموقع.
 300مرتا مربعا – أمسنت مسلح  NIS 200000مواد =  43692.93دوالرا أمريكيا.
العمل تطوعي <حنتاج إىل تطوير معادلة ما للتوصل إىل قيمة ،أو على األقل حساب ،هذا العمل غري املدفوع>
األرض:
ال زالت األرض مملوكة لصاحبها الذي ورثها وتبلغ مساحتها  810أمتار مربعة ،كما أن مالكها ال زال يدفع عنها الضرائب املقررة
حىت يتجنب قيام دولة إسرائيل حبساب الضرائب أبثر رجعي ومصادرهتا لتخصص "بشكل دائم لصاحل الشعب اليهودي" .ويبدو
يل أنه ،يف هذه احلالة ،ينبغي حساب قيمة قطعة أرض مماثلة يف منطقة ما يسمح فيها ابلبناء ابعتبارها خسائر حتملها املالك حيث
فقدت هذه األرض قيمتها االستعمالية والتبادلية.
طريقة التحديد الكمي للقيمة:
هلذا السبب رأينا حتديد قيمة األرض وحساهبا كخسائر ألن هذه األرض غري قابلة لالستخدام يف نشاط آخر غري البناء ،وبسبب
القوانني اليت حتظر البناء عليها ،تصبح ابلتايل خسارة ابلكامل .وعلى أساس قيمة األرض يف نفس املنطقة ،ولكن يف أرض يسمح
القانون ابلبناء عليها ،توصلنا إىل قيمة مقدارها  JD 56.25للمرت املربع.
(سوف خيطران عيسى مسندر ابملصدر احملدد هلذه القيمة يف املنطقة)

وعلى أساس هذه القيمة ،فإن اخلسائر عن قطعة أرض تبلغ مساحتها  810أمتار مربعة تساوي .JD 45562
حمتوايت املبىن :ال يوجد
اخلدمات والبنية األساسية :مل يكن مت إدخاهلا بعد.
الرهن العقاري ،وأعباء الديون األخرى:
ال توجد أعباء من هذا النوع ،ولكن مت احلصول على قرض من جهة العمل يبلغ  ،NIS 123000وهذا الرقم يعادل
 26871.15دوالرا أمريكيا .وعلى الرغم من عدم وجود أعباء عن الديون تستحق للبنوك ،فإن أي شخص يعترب عدم القدرة
على استثمار هذا املبلغ من قبيل اخلسارة.
طريقة التحديد الكمي للقيمة:

رمبا جيوز حساب قيمة ما على أساس سعر الفائدة لدى البنوك ،واعتبارها أعباء للديون .ولكن العبء احلقيقي ،مع ذلك ،هو أن
الضحية سوف يقوم بسداد قيمة قرض على مبىن مت تدمريه فعال .وابلتايل فإن التكلفة ميكن حساهبا عن انعدام قدرة املالك على
التوفري.
السكن املؤقت:
اتضح أن املالك وأسرته يعيشون مع أبيه وأمه يف املسكن اخلاص هبما ،وتقدر القيمة بـ  500دوالر عن كل شهر.
طريقة التحديد الكمي للقيمة:
مستوى اإلجيار للسكن املالئم للعائلة يف السوق احمللي يف وقت اهلدم/ونية اإلقامة .على املدى القصري =  12شهرا؛ وعلى املدى
الطويل =  24شهرا.
املصروفات اإلدارية والقانونية:
ترخيص بناء منزل على مساحة  220مرتا مربعا يف قرية العيسوية =  ،NIS20000ولكن يف هذه احلالة مل يتقدم املالك
بطلب ترخيص ابلبناء حي ث أنه يستحيل احلصول على ترخيص ابلبناء على هذه األرض نتيجة للتقسيم الذي خيصص األرض
كمنطقة خضراء ،أو أرض زراعية ،أو أرض خمصصة للمنفعة العامة غري مسموح ابستغالهلا من غري اليهود.
إمجايل املصروفات للمحامي واملهندس ومهندس املساحة تبلغ  2000دوالر أمريكي.
طريقة التحديد الكمي للقيمة:
(شهادة املالك وبتأكيد املهندس احمللي .شهادة املالك معززة ابإليصاالت)
السكن البديل:
طريقة التحديد الكمي للقيمة:
(حنتاج إىل معلومات تفصيلية حول أسلوب إجراء هذه العملية احلسابية ،ولكن ميكن أن تتضمن تقدير تكلفة إعادة البناء يف
الوقت احلاضر أو توقعها يف وقت معقول مستقبال).
تكلفة املواصالت:
ال يوجد

الضرر النفسي:
قال اجملين عليه أن احلياة قد انتهت ابلنسبة له ،فقد استغرق  20عاما يوفر النقود الالزمة لبناء هذا املنزل ،وسوف ميضي زمنا
مماثال حىت قبل أن يتمكن من إعادة بنائه .وهو اآلن يف منتصف الثالثينات" ،قد يكون من األفضل لو قتلوين ،فقد فقدت 20
عاما من عمري".
يبدو أن الضحااي والشهود يعانون ذات األضرار النفسية ،مبا يف ذلك درجة عالية من القلق النفسي املركب ،والذي يتجلى يف
الرعب من جيش االحتالل ،وضغوط التالشي ،واإلرهاب الليلي ،وتقلص القدرة على الرتكيز ،والبكاء املستمر ،وتكرار األحداث
اليت تسبب الصدمات .ويف حالة فلسطني اخلاصة ،تعيد أعمال اهلدم مرة أخرى ذكرى النكبة املاضية والعودة إىل صدمة عام
 . 1948إن تدمري املنازل يؤثر أتثريا سلبيا خاصة على نفسية األطفال ،ويشمل ذلك االضطراب والتوتر ما بعد الصدمة ،والذي
حيتاج إىل العالج ،وكذلك الصدمة املتوسطة آباثرها الرتاكمية( .أنظر  0/3الفقرة د أدانه).
املرياث:
لقد أصبح املرياث اآلن مريااث افرتاضيا من الناحية الفعلية؛ أي أن امللكية قد تنتقل إىل األطفال ،ولكن بسبب قوانني التقسيم،
تصبح هذه امللكية بال قيمة مادية وال جدوى منها.
طريقة التحديد الكمي للقيمة:
من املمكن إضافة قطعة أرض أخرى يسمح القانون ابلبناء عليها لتحديد قيمة اخلسائر.
التهميش السياسي:
إن ابسم العيان وعائلته وجريانه يعانون ابلفعل من التهميش السياسي .وأعمال اهلدم واإلحباط الناتج عنها تؤدي فقط إىل تعقيد
حجم املعاانة ،وقد تصبح عامال يف إاثرة القالقل االجتماعية ،كما جيري يف الصراعات احلالية.
مصفوفة تقييم هدم املنازل
نوع التكلفة/اخلسائر

املنهجية

املدى القصري

اخلسائر املادية للضحااي
القيمة على أساس تقديرات 43692.93
املباين:
 300مرتا مربعا من األمسنت املالك ومت التأكيد عليها من دوالرا أمريكيا
قبل املهندس .والعمل
املسلح

املدى الطويل

اإلمجايل

التطوعي يقدر مببلغ ++++
دوالرا أمريكيا
القيمة اليت استخدمناها هي 62766
األرض:
 810مرتا مربعا من األراضي  JD 56.25ابلنسبة دوالرا أمريكيا
املوروثة

لألرض (أنظر املالحظة رقم
:)2
JD 45000

احملتوايت:
ال يوجد
اخلسائر املصاحبة:
ال يوجد
البنية األساسية واخلدمات:
ال يوجد
اخلسائر التجارية:
غري معروف
األجهزة واآلالت:
الدخل غري املتحقق
الرهن العقاري ،وأعباء الديون سعر الفائدة احلايل يف
السوق والبالغ  %++مت
األخرى:
مببلغ :إضافته كجزء من التكلفة.
مدين
املالك
 26871.15دوالرا أمريكيا إن مل يكن املالك يدفع فعال
أي فوائد أو أعباء ديون
(كما هو احلال يف حالة
القروض غري التجارية)،
يتحمل املقرض تكلفة
الفرصة الضائعة.
املاشية:
ال يوجد
األرض:

غري معروف
األشجار/واحملاصيل:
غري معروف
فقدان/اخنفاض األجور/الدخل:
املالك/رب األسرة اضطر للغياب
عن العمل يف يوم أعمال اهلدم،
ولكنه مل خيصم من راتبه.
(اخلسائر حتملها صاحب
العمل).
اخلدمات الصحية:
ال يوجد؟
السكن املؤقت:

مستوى اإلجيار لسكن
العائلة املالئم يف السوق
احمللي يف ذلك الوقت يبلغ
 500دوالرا يف الشهر،
حمسوبة من اتريخ اهلدم (أو،
يف حالة املنزل غري اتم البناء،
حتسب من وقت اإلقامة
املتوقع) .على املدى القصري
=  12شهرا؛ واملدى
الطويل =  24شهرا (مع
معامل
.)%10

املصروفات اإلدارية والقانونية:
خدمات احملامي واملهندس

شهادة املالك ابملستندات؟؟
ابألضافة إىل/أو مع التأكيد
عليها؟؟

إمجايل
اخلسائر غري املادية للضحااي
الصحة:

تضخم

يبلغ

املساحة املخصصة للمعيشة:
ترخيص إعادة البناء:
األضرار النفسية:

يقول اجملين عليه أنه قد فقد حياته أيضا

تفكك األسرة:
فقدان اجملتمع احمللي
املرياث

هذا املرياث يصبح افرتاضيا فقط؛ أي ال يساوي شيئا .ويقدر بقيمة العقار بعد
 50عاما لو مل يتم هدمه.

البيئة الطبيعية
املكانة االجتماعية

احنطت األسرة عن مكانتها كأسرة مستقلة تعيش يف مسكن خاص هبا

التهميش السياسي

واضح أن هذا التهميش تزايد وأدى إىل أحداث التمرد احلالية

التهميش االجتماعي

االحتالل العسكري اإلسرائيلي يلتزم دستوراي بنزع ملكية العرب الفلسطينيني يف
كافة املناطق اليت تقع حتت اختصاصه أو سيطرته.

أضرار أخرى يتعرض هلا الضحااي
خسائر أخرى مادية
التكلفة التقديرية لكل 3707.70
الشرطة:
موظف من موظفي الدولة دوالرا أمريكيا
 500جندي شرطة حراسة
 1000من جنود الوحدات هؤالء تبلغ NIS 100
يوميا.
اخلاصة
= 100 × 1500
NIS
150000
(التكلفة اجملمعة للعملية
ككل ،مقسمة على 9
منازل مت تدمريها) =
NIS 1666.67
أعد التقديرات عيسى
مسندر واملهندس احمللي
اجلرافات/واملعدات الثقيلة:
 8أتوبيس كبري D9 2 ،جرافة،
 2لودر بذراع أمامية 7 ،جرارات

  8أتوبيس كبريبسعر 1500
 NISيوميا =
NIS 12000

للهدم
  D9 2جرافةبسعر  100دوالر
أمريكي يف الساعة
×  8ساعات =
 16000دوالرا
أمريكيا
  2لودر بذراعبسعر
أمامية
NIS 1000
يف اليوم =
NIS 16000
  7جرارات للهدمبسعر 1600
 NISيف اليوم =
NIS 11200
إمجايل = 6449.38
دوالرا أمريكيا.
احملامون

غري معروف

اجليش

غري معروف

قوات أخرى

غري معروف

املوظفون واإلدارة

غري معروف

إمجايل

6449.38
دوالرا أمريكيا

خسائر أخرى غري مادية
الشرعية السياسية

مل يكتسب احملتل أبدا شرعية سياسية من وجهة نظر الشعب احمللي ،ويشمل ذلك
الشعب الواقع حتت االحتالل.

التكلفة االجتماعية

ختضع للتداول العام ،حالة من اإلحباط الشائع واخلوف من سلطة االحتالل

أحداث التمرد

جارية

أخطار أخرى

حيتمل اهلجوم على آخرين وتدمري منازهلم

اإلمجايل

 115103.31دوالرا أمريكيا
وباليورو @ €133,100 = 1.2

املنزل الثاين :املالك – كامل العيان:

1

البناء( :قبل اهلدم):
 مبىن ابألمسنت املسلحطريقة التحديد الكمي للقيمة:
القيمة مت حتديدها بناء على أقوال املالك وبتأكيد املهندس الذي كان بصحبتنا يف الزايرات امليدانية للموقع
 250مرتا مربعا –  NIS 190000مواد =  41508.28دوالرا أمريكيا
بنود أخرى:
حفر غرف أرضية (بدروم) – NIS 25000
تكاليف اخلرسانة فقط – JD 70000
العمل تطوعي <حنتاج إىل تطوير معادلة ما للتوصل إىل قيمة ،أو على األقل حساب ،هذا العمل غري املدفوع>
األرض:
ال زالت األرض مملوكة لصاحبها الذي ورثها وتبلغ مساحتها  810أمتار مربعة ،كما أن مالكها ال زال يدفع عنها الضرائب املقررة
حىت يتجنب قيام دولة إسرائيل حبساب الضرائب أبثر رجعي ومصادرهتا لتخصص "بشكل دائم لصاحل الشعب اليهودي" .ويبدو
يل أنه ،يف هذه احلالة ،ينبغي حساب قيمة قطعة أرض مماثلة يف منطقة ما يسمح فيها ابلبناء ابعتبارها خسائر حتملها املالك حيث
فقدت هذه األرض قيمتها االستعمالية والتبادلية.
طريقة التحديد الكمي للقيمة:

 1إبن عم المجني عليه رقم  ،1باسم العيان

هلذا الس بب رأينا حتديد قيمة األرض وحساهبا كخسائر ألن هذه األرض غري قابلة لالستخدام يف نشاط آخر غري البناء ،وبسبب
القوانني اليت حتظر البناء عليها ،تصبح ابلتايل خسارة ابلكامل .وعلى أساس قيمة األرض يف نفس املنطقة ،ولكن يف أرض يسمح
القانون ابلبناء عليها ،توصلنا إىل قيمة مقدارها  JD 56.25للمرت املربع.
(سوف خيطران عيسى مسندر ابملصدر احملدد هلذه القيمة يف املنطقة)

وعلى أساس هذه القيمة ،فإن اخلسائر عن قطعة أرض تبلغ مساحتها  810أمتار مربعة تساوي .JD 45562
حمتوايت املبىن:
عند وقت اهلدم كان املبىن حيتوي على بعض األدوات اليت ميلكها املقاول ابإلضافة إىل خزاانت للمياه على سقف املبىن –
 10923.23 = NIS 50000دوالرا أمريكيا
طريقة التحديد الكمي للقيمة:
حددت القيمة على أساس شهادة املالك وتقديرات املهندس
اخلسائر املصاحبة:
ال يوجد
الرهن العقاري ،وأعباء الديون األخرى:
ال يسمح للبنوك بتقدمي رهنا عقاراي هلذه املنازل ألن هذا الرهن حيتاج احلصول على ترخيص.
طريقة التحديد الكمي للقيمة:
رمبا جيوز حساب قيمة ما على أساس سعر الفائدة لدى البنوك ،واعتبارها أعباء للديون .ولكن العبء احلقيقي ،مع ذلك ،هو أن
الضحية سوف يقوم بسداد قيمة قرض عل ى مبىن مت تدمريه فعال .وابلتايل فإن التكلفة ميكن حساهبا عن انعدام قدرة املالك على
التوفري.
السكن املؤقت:
حاليا يسكنون ابإلجيار يف مساحة تبلغ  80مرتا مربعا مقابل  500دوالر عن كل شهر 9( .أفراد).

طريقة التحديد الكمي للقيمة:
حسب أقوال املالك
مستوى اإلجيار للسكن املالئم للعائلة يف السوق احمللي يف وقت اهلدم/ونية اإلقامة .على املدى القصري =  12شهرا؛ وعلى املدى
الطويل =  24شهرا.
املصروفات اإلدارية والقانونية:
إمجايل املصروفات للمحامي واملهندس ومهندس املساحة تبلغ  2000دوالر أمريكي.
طريقة التحديد الكمي للقيمة:
أقوال اجملين عليه
مصروفات أخرى:
مصروفات ما بعد اهلدم متمثلة يف تكلفة إزالة أاثر اهلدم من األرض:
 2184.65 = NIS 10000دوالرا أمريكيا
طريقة التحديد الكمي للقيمة:
 هذا الرقم يعتمد على تقديرات اجملين عليه وأتكيد املهندس عليها حنتاج إىل وضح طريقة واضحة إلجراء هذا النوع من احلساابت.السكن البديل:
طريقة التحديد الكمي للقيمة:
(حنتاج إىل معلومات تفصيلية حول أسلوب إجراء هذه العملية احلسابية ،ولكن ميكن أن تتضمن تقدير تكلفة إعادة البناء يف
الوقت احلاضر أو توقعها يف وقت معقول مستقبال).
الضرر النفسي:
يبدو أن ال ضحااي والشهود يعانون ذات األضرار النفسية ،مبا يف ذلك درجة عالية من القلق النفسي املركب ،والذي يتجلى يف
الرعب من جيش االحتالل ،وضغوط التالشي ،واإلرهاب الليلي ،وتقلص القدرة على الرتكيز ،والبكاء املستمر ،وتكرار األحداث

اليت تسبب الصدمات .ويف حالة فلسطني اخلاص ة ،تعيد أعمال اهلدم مرة أخرى ذكرى النكبة املاضية والعودة إىل صدمة عام
 . 1948إن تدمري املنازل يؤثر أتثريا سلبيا خاصة على نفسية األطفال ،ويشمل ذلك االضطراب والتوتر ما بعد الصدمة ،والذي
حيتاج إىل العالج ،وكذلك الصدمة املتوسطة آباثرها الرتاكمية( .أنظر  0/3الفقرة د أدانه).
املرياث:
لقد أصبح املرياث اآلن مريااث افرتاضيا من الناحية الفعلية؛ أي أن امللكية قد تنتقل إىل األطفال ،ولكن بسبب قوانني التقسيم،
تصبح هذه امللكية بال قيمة مادية وال جدوى منها.
طريقة التحديد الكمي للقيمة:
من املمكن إضافة قطعة أرض أخرى يسمح القانون ابلبناء عليها لتحديد قيمة اخلسائر.
التهميش السياسي:
إن كامل العيان وعائلته وجريانه يعانون ابلفعل من التهميش السياسي .وأعمال اهلدم واإلحباط الناتج عنها تؤدي فقط إىل تعقيد
حجم املعاانة ،وقد تصبح عامال يف إاثرة القالقل االجتماعية ،كما جيري يف الصراعات احلالية.
مصفوفة تقييم هدم املنازل
نوع التكلفة/اخلسائر

املنهجية

املدى القصري

اخلسائر املادية للضحااي
القيمة على أساس تقديرات 41508.28
املباين:
 250مرتا مربعا من األمسنت املالك ومت التأكيد عليها من دوالرا أمريكيا
قبل املهندس .والعمل
املسلح
إمجايل مواد البناء  190000التطوعي يقدر مببلغ ++++
NIS
دوالرا أمريكيا
حتليل التكاليف:
تكلفة احلفرNIS 25000 :
تكلفة اخلرسانة فقط70000 :
JD
القيمة اليت استخدمناها هي 62766
األرض:
 810مرتا مربعا من األراضي  JD 56.25ابلنسبة دوالرا أمريكيا

املدى الطويل

اإلمجايل

لألرض (أنظر املالحظة رقم
املوروثة
:)2
JD 45562
القيمة بناءا على تقديرات
احملتوايت:
عند وقت اهلدم كان املبىن حيتوي اجملين عليه عن هذه اخلسائر
على أدوات ختص املقاول وتبلغ NIS 50000
وخزاانت مياه على سطح املبىن
اخلسائر املصاحبة:
ال يوجد
البنية األساسية واخلدمات:
ال يوجد
اخلسائر التجارية:
غري معروف
األجهزة واآلالت:
الدخل غري املتحقق
الرهن العقاري ،وأعباء الديون سعر الفائدة احلايل يف
السوق والبالغ  %++مت
األخرى:
إضافته كجزء من التكلفة.
إن مل يكن املالك يدفع فعال
أي فوائد أو أعباء ديون
(كما هو احلال يف حالة
القروض غري التجارية)،
يتحمل املقرض تكلفة
الفرصة الضائعة.
املاشية:
ال يوجد
األرض:
غري معروف
األشجار/واحملاصيل:

غري معروف
فقدان/اخنفاض األجور/الدخل:
؟

اخلدمات الصحية:
ال يوجد؟

مستوى اإلجيار لسكن  6000دوالرا 6600
السكن املؤقت:
دوالرا أمريكيا
حاليا يستأجر  80مرتا مربعا العائلة املالئم يف السوق أمريكيا
مقابل  500دوالرا أمريكيا ( 9احمللي يف ذلك الوقت يبلغ
أفراد)

 500دوالرا يف الشهر،
حمسوبة من اتريخ اهلدم (أو،
يف حالة املنزل غري اتم البناء،
حتسب من وقت اإلقامة
املتوقع) .على املدى القصري
=  12شهرا؛ واملدى
الطويل =  24شهرا (مع
يبلغ
تضخم
معامل
.)%10

املصروفات اإلدارية والقانونية:
خدمات احملامي واملهندس
ومهندس املساحة

شهادة اجملين عليه

 2000دوالرا
أمريكيا

السكن البديل
إعادة التوطني
تكلفة املواصالت:

ال زالوا يعيشون يف نفس
القرية

 NIS 10000وحنتاج 2184.65
مصاريف أخرى :
مصروفات مع بعد اهلدم من إزالة إىل وضع طريقة واضحة دوالرا أمريكيا
إلجراء هذا النوع من
الركام إلخالء األرض
احلساابت
إمجايل
اخلسائر غري املادية للضحااي

الصحة:
املساحة املخصصة للمعيشة:
ترخيص إعادة البناء:
األضرار النفسية:
تفكك األسرة:
فقدان اجملتمع احمللي
املرياث

هذا املرياث يصبح افرتاضيا فقط؛ أي ال يساوي شيئا .ويقدر بقيمة العقار بعد
 50عاما لو مل يتم هدمه.

البيئة الطبيعية
املكانة االجتماعية
التهميش السياسي

واضح أن هذا التهميش تزايد وأدى إىل أحداث التمرد احلالية

التهميش االجتماعي

االحتالل العسكري اإلسرائيلي يلتزم دستوراي بنزع ملكية العرب الفلسطينيني يف
كافة املناطق اليت تقع حتت اختصاصه أو سيطرته.

أضرار أخرى يتعرض هلا الضحااي
خسائر أخرى مادية
التكلفة التقديرية لكل 3707.70
الشرطة:
موظف من موظفي الدولة دوالرا أمريكيا
 500جندي شرطة حراسة
 1000من جنود الوحدات هؤالء تبلغ NIS 100
يوميا.
اخلاصة
= 100 × 1500
NIS
150000
(التكلفة اجملمعة للعملية
ككل ،مقسمة على 9
منازل مت تدمريها) =
NIS 1666.67
طريقة احلساب؟
تقديرات من؟
اجلرافات/واملعدات الثقيلة:
 8أتوبيس كبري D9 2 ،جرافة،

  8أتوبيس كبريبسعر 1500

 2لودر بذراع أمامية 7 ،جرارات
للهدم

 NISيوميا =
NIS 12000
2 -

 D9جرافة

بسعر  100دوالر
أمريكي يف الساعة
×  8ساعات =
 16000دوالرا
أمريكيا
  2لودر بذراعبسعر
أمامية
NIS 1000
يف اليوم =
NIS 16000
  7جرارات للهدمبسعر 1600
 NISيف اليوم =
NIS 11200
إمجايل = 6449.38
دوالرا أمريكيا.
احملامون

غري معروف

اجليش

غري معروف

قوات أخرى

غري معروف

املوظفون واإلدارة

غري معروف

إمجايل

6449.38
دوالرا أمريكيا

خسائر أخرى غري مادية
الشرعية السياسية

مل يكتسب احملتل أبدا شرعية سياسية من وجهة نظر الشعب احمللي ،ويشمل ذلك
الشعب الواقع حتت االحتالل.

التكلفة االجتماعية

ختضع للتداول العام ،حالة من اإلحباط الشائع واخلوف من سلطة االحتالل

أحداث التمرد

جارية

أخطار أخرى

حيتمل اهلجوم على آخرين وتدمري منازهلم

اإلمجايل

131831.54دوالرا أمريكيا
وباليورو @ €158,198 = 1.2

املنزل  :3املالك :حامت أبو راييل
بياانت عامة:
عملية اهلدم هذه هي الثانية لنفس املوقع – هذا املنزل أقيم من أجل زواج اإلبن .كان املنتظر أن يسكن هذا املبىن مخسة عشر
فردا.
البناء (قبل اهلدم):
 مبىن ابألمسنت املسلح قضبان حديدية على الشبابيكطريقة التحديد الكمي للقيمة:
القيمة قدرت على أساس شهادة املالك مع أتكيد املهندس الذي صحبنا يف زايرات ميدانية للموقع.
 150مرتا مربعا – خرسانة مسلحة  NIS 100000مواد بناء =  22222.00دوالرا أمريكيا
العمل تطوعي <حنتاج إىل تطوير معادلة ما للتوصل إىل قيمة ،أو على األقل حساب ،هذا العمل غري املدفوع>
األرض:
ال زالت األرض مملوكة لصاحبها الذي ورثها وتبلغ مساحتها  600مرتا مربعا ،كما أن مالكها ال زال يدفع عنها الضرائب املقررة
حىت يتجنب قيام دولة إسرائيل حبساب الضرائب أبثر رجعي ومصادرهتا لتخصص "بشكل دائم لصاحل الشعب اليهودي" .ويبدو
يل أنه ،يف هذه احلالة ،ينبغي حساب قيمة قطعة أرض مماثلة يف منطقة ما يسمح فيها ابلبناء ابعتبارها خسائر حتملها املالك حيث
فقدت هذه األرض قيمتها االستعمالية والتبادلية.
طريقة التحديد الكمي للقيمة:

هلذا السبب رأينا حتديد قيمة األرض وحساهبا كخسائر ألن هذه األرض غري قابلة لالستخدام يف نشاط آخر غري البناء ،وبسبب
القوانني اليت حتظر البناء عليها ،تصبح ابلتايل خسارة ابلكامل .وعلى أساس قيمة األرض يف نفس املنطقة ،ولكن يف أرض يسمح
القانون ابلبناء عليها ،توصلنا إىل قيمة مقدارها  JD 56.25للمرت املربع.
(سوف خيطران عيسى مسندر ابملصدر احملدد هلذه القيمة يف املنطقة)

وعلى أساس هذه القيمة ،فإن اخلسائر عن قطعة أرض تبلغ مساحتها  600مرتا مربعا تساوي = JD 33750.00

 47185.88دوالرا أمريكيا
اخلسائر املصاحبة:
مت تدمري خط اجملاري اخلاص ابجلريان (وهم يقطنون أيضا يف منزل بدون ترخيص) قيمة اخلسائر تبلغ NIS 1500
طريقة التحديد الكمي للقيمة:
قام املهندس املصاحب لنا بتقدير قيمة اخلسائر
البنية األساسية (اخلدمات):
شبكة اجملاري – ( NIS 20000وهذا املبلغ متضمن ابلفعل يف إمجايل تكلفة البناء).
طريقة التحديد الكمي للقيمة:
طبقا ألقوال املالك
الرهن العقاري ،وأعباء الديون األخرى:
ال توجد أعباء من هذا النوع ولكن املالك اقرتض من العائلة واألصدقاء أمواال مل حيدد قيمتها .وابإلضافة إىل هذه القروض ،ابعت
زوجة املالك بعضا من مقتنياهتا الذهبية من أجل بناء املنزل.
طريقة التحديد الكمي للقيمة:
طبقا ألقوال اجملين عليه
اخلدمات الصحية:
أصيب والد اجملين عليه يف عينه خالل مشادة مع أحد اجلنود .التكلفة؟
السكن املؤقت:

األسرة ال زالت تعيش يف املسكن املالصق على مساحة تصل قيمة إجيارها إىل  500دوالرا أمريكيا يف الشهر .وتتحمل العائلة
هذه النفقة بصفة مستمرة.
طريقة التحديد الكمي للقيمة:
مستوى اإلجيار للسكن املالئم للعائلة يف السوق احمللي يف وقت اهلدم/ونية اإلقامة .على املدى القصري =  12شهرا؛ وعلى املدى
الطويل =  24شهرا.
املصروفات اإلدارية والقانونية:
مصروفات للمحامي =  3276.97 = NIS 15000دوالرا أمريكيا
واملهندس ومهندس املساحة =  1666.00 = NIS7500دوالرا أمريكيا.
إمجايل املصروفات اإلدارية والقانونية =  4942.97دوالرا أمريكيا
طريقة التحديد الكمي للقيمة:
أقوال املالك وبتأكيد املهندس احمللي
املرياث :حيتاج أيضا إىل أن يضم اخلسائر "املادية"
ابعت زوجة املالك ذهبها من أجل بناء املسكن ،وتلقى املالك قروضا مل حيدد قيمتها من أفراد عائلته واألصدقاء.
الضرر النفسي:
يبدو أن الضحااي وال شهود يعانون ذات األضرار النفسية ،مبا يف ذلك درجة عالية من القلق النفسي املركب ،والذي يتجلى يف
الرعب من جيش االحتالل ،وضغوط التالشي ،واإلرهاب الليلي ،وتقلص القدرة على الرتكيز ،والبكاء املستمر ،وتكرار األحداث
اليت تسبب الصدمات .ويف حالة فلسطني اخلاصة ،تعيد أ عمال اهلدم مرة أخرى ذكرى النكبة املاضية والعودة إىل صدمة عام
 . 1948إن تدمري املنازل يؤثر أتثريا سلبيا خاصة على نفسية األطفال ،ويشمل ذلك االضطراب والتوتر ما بعد الصدمة ،والذي
حيتاج إىل العالج ،وكذلك الصدمة املتوسطة آباثرها الرتاكمية( .أنظر  0/3الفقرة د أدانه).
التفكك األسري:
نظرا لعدم وجود مكان لإلقامة ،سوف يضطر اإلبن إىل أتجيل زواجه.
مصفوفة تقييم هدم املنازل

نوع التكلفة/اخلسائر

املنهجية

املدى القصري

اخلسائر املادية للضحااي
القيمة على أساس تقديرات 22222.00
املباين:
 150مرتا مربعا من األمسنت املالك ومت التأكيد عليها من دوالرا أمريكيا
قبل املهندس .والعمل
املسلح
مع وجود قضبان حديدية على التطوعي يقدر مببلغ ++++
الشبابيك يف طابق واحد فقط

دوالرا أمريكيا
مع مواد بناء بقيمة
.NIS 100000

القيمة اليت استخدمناها هي 47185.88
األرض:
 600مرتا مربعا من األراضي  JD 56.25ابلنسبة دوالرا أمريكيا
لألرض (أنظر املالحظة رقم
املوروثة
:)2
= 600 × 56.25
JD 33750.00
احملتوايت:
ال يوجد
القيمة مت تقديرها من قبل 333.33
اخلسائر املصاحبة:
منزل اجلريان (أيضا بدون املهندس بـ  .NIS 1500دوالرا أمريكيا
ترخيص) تعرض لتدمري خط
اجملاري به
البنية األساسية واخلدمات:
ال يوجد
اخلسائر التجارية:
غري معروف
األجهزة واآلالت:
الدخل غري املتحقق
الرهن العقاري ،وأعباء الديون
األخرى:

املدى الطويل

اإلمجايل

املاشية:
ال يوجد
األرض:
غري معروف
األشجار/واحملاصيل:
غري معروف
فقدان/اخنفاض األجور/الدخل:
املالك وهو عائل األسرة حصل
على إجازة ملدة يوم واحد حلضور
عملية اهلدم ،ولكنها مل ختصم من
راتبه( .اخلسارة عند صاحب
العمل).
اخلدمات الصحية:
مستوى اإلجيار لسكن  6000دوالرا 6600
السكن املؤقت:
دوالرا أمريكيا
على أساس  500دوالرا العائلة املالئم يف السوق أمريكيا
احمللي يف ذلك الوقت يبلغ
أمريكيا كل شهر
 500دوالرا يف الشهر،
حمسوبة من اتريخ اهلدم (أو،
يف حالة املنزل غري اتم البناء،
حتسب من وقت اإلقامة
املتوقع) .على املدى القصري
=  12شهرا؛ واملدى
الطويل =  24شهرا (مع
يبلغ
تضخم
معامل
.)%10
شهادة اجملين عليه مدعومة 4942.97
املصروفات اإلدارية والقانونية:
دوالرا أمريكيا
خدمات احملامي واملهندس ابإليصاالت؟؟
احملامي = 15000
ومهندس املساحة

NIS
املهندس ومهندس املساحة
= NIS 7500
السكن البديل
إعادة التوطني
تكلفة املواصالت:

ال زالوا يعيشون يف نفس
القرية

إمجايل
اخلسائر غري املادية للضحااي
الصحة:
املساحة املخصصة للمعيشة:
ترخيص إعادة البناء:
األضرار النفسية:

نتيجة لعدم وجود سكن واألعباء املالية املرتتبة على اهلدم ،لن يستطيع اإلبن الزواج
ويهدد حاليا ابالنتحار

تفكك األسرة:

بسبب عدم وجود مكان حاليا للسكن ،سيتم أتجيل زواج اإلبن ،مع أضرار
مصاحبة تقع على العروس وأسرهتا.

فقدان اجملتمع احمللي
املرياث

الذهب املباع.

البيئة الطبيعية

طفح اجملاري

املكانة االجتماعية

استمرار عدم الزواج

التهميش السياسي

واضح أن هذا التهميش تزايد وأدى إىل أحداث التمرد احلالية

التهميش االجتماعي

االحتالل العسكري اإلسرائيلي يلتزم دستوراي بنزع ملكية العرب الفلسطينيني يف
كافة املناطق اليت تقع حتت اختصاصه أو سيطرته.

أضرار أخرى يتعرض هلا الضحااي قد يلحق هبم آخرون
خسائر أخرى مادية
التكلفة التقديرية لكل 3707.70
الشرطة:
موظف من موظفي الدولة دوالرا أمريكيا
 500جندي شرطة حراسة
 1000من جنود الوحدات هؤالء تبلغ NIS 100
اخلاصة

يوميا.

= 100 × 1500
NIS
150000
(التكلفة اجملمعة للعملية
ككل ،مقسمة على 9
منازل مت تدمريها) =
NIS 1666.67
طريقة احلساب؟
تقديرات من؟
اجلرافات/واملعدات الثقيلة:
 8أتوبيس كبري D9 2 ،جرافة،
 2لودر بذراع أمامية 7 ،جرارات
للهدم

  8أتوبيس كبري 2741.68بسعر  1500دوالرا أمريكيا
 NISيوميا =
NIS 12000
  D9 2جرافةبسعر  100دوالر
أمريكي يف الساعة
×  8ساعات =
 16000دوالرا
أمريكيا
  2لودر بذراعبسعر
أمامية
NIS 1000
يف اليوم =
NIS 16000
  7جرارات للهدمبسعر 1600
 NISيف اليوم =
NIS 11200
إمجايل = 6449.38

دوالرا أمريكيا.
احملامون

غري معروف

اجليش

غري معروف

قوات أخرى

غري معروف

املوظفون واإلدارة

غري معروف

إمجايل

6449.38
دوالرا أمريكيا

خسائر أخرى غري مادية
الشرعية السياسية

مل يكتسب احملتل أبدا شرعية سياسية من وجهة نظر الشعب احمللي ،ويشمل ذلك
الشعب الواقع حتت االحتالل.

التكلفة االجتماعية

ختضع للتداول العام ،حالة من اإلحباط الشائع واخلوف من سلطة االحتالل

أحداث التمرد

جارية

أخطار أخرى

حيتمل اهلجوم على آخرين وتدمري منازهلم

اإلمجايل

 87133.56دوالرا أمريكيا
وباليورو @ €104,560 = 1.2

ابليورو @ = 1.2

€104,561

املنزل  :4املالك :فايز عبد النيب (نتشه):
البناء (قبل اهلدم):
 أمسنت مسلح حتت اإلنشاء ،مع صب الطابق األول وتشطيبه – كان اهليكل العام للبناء حتت اإلنشاء هتيئة املوقع هتيئة اتمة (تسوية األرض واحلفر).طريقة التحديد الكمي للقيمة:
القيمة قدرت على أساس شهادة املالك مع أتكيد املهندس الذي صحبنا يف زايرات ميدانية للموقع.
 260مرتا مربعا – خرسانة مسلحة ،طابق واحد على وحدتني  NIS 40000تنظيف املوقع  NIS 5000هتيئة املوقع
للبناء =  JD 40000اإلمجايل =  55792.00دوالرا أمريكيا
العمل تطوعي <حنتاج إىل تطوير معادلة ما للتوصل إىل قيمة ،أو على األقل حساب ،هذا العمل غري املدفوع>

األرض:
ال زالت األرض مملوكة لصاحبها الذي ورثها وتبلغ مساحتها  500مرتا مربعا ،كما أن مالكها ال زال يدفع عنها الضرائب املقررة
حىت يتجنب قيام دولة إسرائيل حبساب الضرائب أبثر رجعي ومصادرهتا لتخصص "بشكل دائم لصاحل الشعب اليهودي" .ويبدو
يل أنه ،يف هذه احلالة ،ينبغي حساب قيمة قطعة أرض مماثلة يف منطقة ما يسمح فيها ابلبناء ابعتبارها خسائر حتملها املالك حيث
فقدت هذه األرض قيمتها االستعمالية والتبادلية.
طريقة التحديد الكمي للقيمة:
هلذا السبب رأينا حتديد قيمة األرض وحساهبا كخسائر ألن هذه األرض غري قابلة لالستخدام يف نشاط آخر غري البناء ،وبسبب
القوانني اليت حتظر البناء عليها ،تصبح ابلتايل خسارة ابلكامل .وعلى أساس قيمة األرض يف نفس املنطقة ،ولكن يف أرض يسمح
القانون ابلبناء عليها ،توصلنا إىل قيمة مقدارها  JD 56.25للمرت املربع.
(سوف خيطران عيسى مسندر ابملصدر احملدد هلذه القيمة يف املنطقة)
وعلى أساس هذه القيمة ،فإن اخلسائر عن قطعة أرض تبلغ مساحتها  500مرتا مربعا تساوي .JD 28125.00
حمتوايت املنزل:
كان البناء حيتوي على أدوات املقاول واملواد اخلشبية اليت تستخدم يف اإلنشاء
(قد يتناقض هذا مع حقيقة ما قيل أن املنزل بين ابجلهود التطوعية ،فرمبا قد مت أتجري هذه األدوات ،وأن هذا ما يقصد
أبدوات املقاول).
طريقة التحديد الكمي للقيمة:
(طبقا ألقوال املالك وبتأكيد املهندس احمللي)
 400دعامة خشبية ( 400بسعر .NIS 10000 = )NIS 25
 12مرتا مربعا من اخلشب (مواد خام لصب اخلرسانة) = NIS 8400
اإلمجايل = NIS 17000
البنية األساسية (اخلدمات):
شبكة اجملاري (وهذا املبلغ متضمن ابلفعل يف إمجايل تكلفة البناء).

الرهن العقاري ،وأعباء الديون األخرى:
ال توجد أعباء من هذا النوع ولكن املالك اقرتض من العائلة واألصدقاء أمواال بلغت قيمتها  NIS60000وهو ما يعادل
 13333.00دوالرا أمريكيا .وعلى الرغم من عدم وجود أعباء ديون لصاحل البنوك ،فإن هناك من يتحمل خسائر تنتج عن
ضياع فرصة استثمار هذه األموال.
طريقة التحديد الكمي للقيمة:
رمبا نستطيع أن حنسب قيمة ما على أساس سعر الفائدة لدى البنوك ونعترب هذه القيمة مبثابة أعباء الديون .ولكن العبء احلقيقي
فعال هو أن اجملين عليه سوف يتحمل سداد قرض اقرتضه على شئ مت تدمريه ابلفعل .ميكن حساب التكلفة إذن على أساس
ضياع فرصة التوفري على املالك.
السكن املؤقت:
حاليا يعيش اجملين عليه مع أبويه يف مدينة القدس.
مخسة أخوة ،كل منهم يدفع  222.40 = JD 160دوالرا أمريكيا يف الشهر
طريقة التحديد الكمي للقيمة:
أقوال اجملين عليه
املصروفات اإلدارية والقانونية:
مصروفات للمحامي =  1500دوالرا أمريكيا
واملهندس ومهندس املساحة =  1500دوالرا أمريكيا.
طريقة التحديد الكمي للقيمة:
أقوال املالك وبتأكيد املهندس

اإلمجايل –  3000دوالرا أمريكيا.
السكن البديل:

طريقة التحديد الكمي للقيمة:
(حنتاج تفاصيل أكثر يف هذه الطريقة إلجراء العملية احلسابية ،ولكنها قد تتضمن تقديرا للتكلفة من أجل إعادة البناء يف الوقت
احلاضر أو يف وقت مستقبلي متوقع).
تكلفة املواصالت:
ال يوجد
الضرر النفسي:
يبدو أن الضحااي والشهود يعانون ذات األضرار النفسية ،مبا يف ذلك درجة عالية من القلق النفسي املركب ،والذي يتجلى يف
الرعب من جيش االحتالل ،وضغوط التالشي ،واإلرهاب الليلي ،وتقلص القدرة على الرتكيز ،والبكاء املستمر ،وتكرار األحداث
اليت تسبب الصدما ت .ويف حالة فلسطني اخلاصة ،تعيد أعمال اهلدم مرة أخرى ذكرى النكبة املاضية والعودة إىل صدمة عام
 . 1948إن تدمري املنازل يؤثر أتثريا سلبيا خاصة على نفسية األطفال ،ويشمل ذلك االضطراب والتوتر ما بعد الصدمة ،والذي
حيتاج إىل العالج ،وكذلك الصدمة املتوسطة آباثرها الرتاكمية( .أنظر  0/3الفقرة د أدانه).
املرياث:
لقد أصبح املرياث اآلن مريااث افرتاضيا من الناحية الفعلية؛ أي أن امللكية قد تنتقل إىل األطفال ،ولكن بسبب قوانني التقسيم،
تصبح هذه امللكية بال قيمة مادية وال جدوى منها.
طريقة احلساب الكمي للقيمة:
من املمكن إضافة قطعة أرض أخرى يسمح القانون ابلبناء عليها لتحديد قيمة اخلسائر
التهميش السياسي:
فايز عبد النيب (نتشه) وعائلته وجريانه يعانون فعال من التهميش السياسي ،أما أعمال اهلدم واإلحباط الناتج عنها فهي تزيد فقط
من معاانهتم ومن احملتمل أن تصبح عامال من عوامل االضطراب االجتماعي ،كما حيدث يف الصراع اجلاري حاليا.
مصفوفة تقييم هدم املنازل
نوع التكلفة/اخلسائر

املنهجية

املدى القصري

اخلسائر املادية للضحااي
املباين:

القيمة على أساس تقديرات 55795.00

املدى الطويل

اإلمجايل

 200مرتا مربعا من األمسنت املالك ومت التأكيد عليها من دوالرا أمريكيا
قبل املهندس .والعمل
املسلح
طابق واحد يف وحدتني التطوعي يقدر مببلغ ++++
 ،JD 40000تنظيف املوقع دوالرا أمريكيا
= JD 5000
إعداد املوقع للبناء = 40000
JD
القيمة اليت استخدمناها هي 39228.75
األرض:
 500مرتا مربعا من األراضي  JD 56.25ابلنسبة دوالرا أمريكيا
لألرض (أنظر املالحظة رقم
:)2
= JD 28125.00

املوروثة

مجيع األرقام اليت وردت هنا 3777.77
احملتوايت:
أدوات املقاول وأخشاب اعتمدت على تقديرات دوالرا أمريكيا
املهندس
تستخدم يف البناء:
  400دعامة خشبية =(NIS 25 × 400
) =
NIS
  12مرتا مربعا مناخلشب (أخشاب صب
خرسانة) = 8400
NIS
 اإلمجايل = 17000NIS
اخلسائر املصاحبة:
ال يوجد
10000

البنية األساسية واخلدمات:
ال يوجد
اخلسائر التجارية:

غري معروف
األجهزة واآلالت:
الدخل غري املتحقق
الرهن العقاري ،وأعباء الديون بتطبيق سعر الفائد حاليا يف
السوق والبالغ ×× %كجزء
األخرى:
قروض تبلغ قيمتها  60000من التكلفة .وإن كان املالك
ال يدفع فعليا أي أعباء أو
 NISمن العائلة واألصدقاء
فوائد عن الديون (مثلما هو
احلال يف القروض غري
التجارية) يتحمل املقرض
تكلفة الفرصة الضائعة.
املاشية:
ال يوجد
األرض:
غري معروف
األشجار/واحملاصيل:
غري معروف
فقدان/اخنفاض األجور/الدخل:
املالك وهو عائل األسرة حصل
على إجازة ملدة يوم واحد حلضور
عملية اهلدم ،ولكنها مل ختصم من
راتبه( .اخلسارة عند صاحب
العمل).
اخلدمات الصحية:
غري معروف؟
اإلجيار الفعلي الذي دفعه 2668.80
السكن املؤقت:
دوالرا أمريكيا
على أساس  222.40دوالرا املالك حسب أقواله.
أمريكيا كل شهر

على املدى القصري = 12
شهرا؛ واملدى الطويل =

2835.68
دوالرا أمريكيا

 24شهرا (مع معامل
تضخم يبلغ .)%10
شهادة اجملين عليه وأكد  3000دوالرا
املصروفات اإلدارية والقانونية:
أمريكيا
خدمات احملامي واملهندس عليها املهندس
ومهندس املساحة
السكن البديل
إعادة التوطني
تكلفة املواصالت:

ال زالوا يعيشون يف نفس
القرية

إمجايل
اخلسائر غري املادية للضحااي
الصحة:
املساحة املخصصة للمعيشة:
ترخيص إعادة البناء:
األضرار النفسية:
تفكك األسرة:
فقدان اجملتمع احمللي
املرياث

املرياث يصبح فعليا افرتاضا غري واقعي ،وال قيمة له ،ويساوي قيمة العقار التقديرية
بعد مخسني عاما لو مل يتم تدمريه.

البيئة الطبيعية
املكانة االجتماعية

احندرت األسرة عن مكانتها كأسرة مستقلة تعيش يف منزهلا اخلاص.

التهميش السياسي

واضح أن هذا التهميش تزايد وأدى إىل أحداث التمرد احلالية

التهميش االجتماعي

االحتالل العسكري اإلسرائيلي يلتزم دستوراي بنزع ملكية العرب الفلسطينيني يف
كافة املناطق اليت تقع حتت اختصاصه أو سيطرته.

أضرار أخرى يتعرض هلا الضحااي
خسائر أخرى مادية
الشرطة:
 500جندي شرطة حراسة

التكلفة التقديرية لكل 3707.70
موظف من موظفي الدولة دوالرا أمريكيا

 1000من جنود الوحدات هؤالء تبلغ NIS 100

اخلاصة

يوميا.
= 100 × 1500
NIS
150000
(التكلفة اجملمعة للعملية
ككل ،مقسمة على 9
منازل مت تدمريها) =
NIS 1666.67
طريقة احلساب؟
تقديرات من؟

اجلرافات/واملعدات الثقيلة:
 8أتوبيس كبري D9 2 ،جرافة،
 2لودر بذراع أمامية 7 ،جرارات
للهدم

  8أتوبيس كبري 2741.68بسعر  1500دوالرا أمريكيا
 NISيوميا =
NIS 12000
2 -

 D9جرافة

بسعر  100دوالر
أمريكي يف الساعة
×  8ساعات =
 16000دوالرا
أمريكيا
  2لودر بذراعبسعر
أمامية
NIS 1000
يف اليوم =
NIS 16000
  7جرارات للهدمبسعر 1600
 NISيف اليوم =
NIS 11200

إمجايل = 6449.38
دوالرا أمريكيا.
احملامون

غري معروف

اجليش

غري معروف

قوات أخرى

غري معروف

املوظفون واإلدارة

غري معروف

إمجايل

6449.38
دوالرا أمريكيا

خسائر أخرى غري مادية
الشرعية السياسية

مل يكتسب احملتل أبدا شرعية سياسية من وجهة نظر الشعب احمللي ،ويشمل ذلك
الشعب الواقع حتت االحتالل.

التكلفة االجتماعية

ختضع للتداول العام ،حالة من اإلحباط الشائع واخلوف من سلطة االحتالل

أحداث التمرد

جارية

أخطار أخرى

حيتمل اهلجوم على آخرين وتدمري منازهلم

اإلمجايل

 110916.70دوالرا أمريكيا
وباليورو @ €133,100 = 1.2

ابليورو @ = 1.2

€133,100

املنزل  : 5املالكة :مفيدة قاسم:
بياانت عامة:
اسم عائلة زوج املالكة هو :عائلة دايب.
بياانت أخرى :املبىن األول الذي مت هدمه كانت تبلغ مساحته  100مرت مربع وكان جاهزا للسكن ،والقيمة التقديرية للخسائر
عن املبىن األول هنا هي  .NIS 150000وإلقامة هذا املنزل اقرتضت من البنك قرضا دفعته العائلة عنها بعد هدم املنزل.
البناء (قبل اهلدم):
 أمسنت مسلح -كان البناء مأهوال ابلسكان وقت اهلدم.

(فريق الذي أعد التقرير مل يفحص املنزل عيانيا بسبب عدم توافر اإلضاءة)
طريقة التحديد الكمي للقيمة:
القيمة قدرت على أساس شهادة املالك مع أتكيد املهندس الذي صحبنا يف زايرات ميدانية للموقع.
 70مرتا مربعا – خرسانة مسلحة NIS 70000 ،مبواد البناء =  15555.00دوالرا أمريكيا.
العمل تطوعي <حنتاج إىل تطوير معادلة ما للتوصل إىل قيمة ،أو على األقل حساب ،هذا العمل غري املدفوع>
األرض:
األرض مت شراؤها وتبلغ مساحتها  300مرتا مربعا مقابل  16773.60 = JD 12000دوالرا أمريكيا.

حمتوايت املنزل:
أسرة ،ودوالب للمالبس ،ومقاعد.NIS 9000 .
البنية األساسية (اخلدمات):

خزان للمجاري (وهذا املبلغ متضمن ابلفعل يف إمجايل تكلفة البناء).

الرهن العقاري ،وأعباء الديون األخرى:
ال توجد أعباء من هذا النوع ولكن املالك اقرتض من العائلة أمواال بلغت قيمتها  NIS 25000وهو ما يعادل 5555.55
دوالرا أمريكيا .وعلى الرغم من عدم وجود أعباء ديون لصاحل البنوك ،فإن هناك من يتحمل خسائر تنتج عن ضياع فرصة استثمار
هذه األموال.
طريقة التحديد الكمي للقيمة:
رمبا نستطيع أن حنسب قيمة ما على أساس سعر الفائدة لدى البنوك ونعترب هذه القيمة مبثابة أعباء الديون .ولكن العبء احلقيقي
فعال هو أن اجملين عليه سوف يتحمل سداد قرض اقرتضه على شئ مت تدمريه ابلفعل .ميكن حساب التكلفة إذن على أساس
ضياع فرصة التوفري على املالك.
السكن املؤقت:

حاليا تؤجر اجملين عليها منزال يف قرية مقابل  400دوالرا أمريكيا يف الشهر ×  12شهرا =  4800دوالرا أمريكيا.
طريقة التحديد الكمي للقيمة:
أقوال اجملين عليها
التفكك األسري:
املالكة أصبحت يف غضب شديد وهتدد ابلطالق من زوجها.
السكن البديل:
طريقة التحديد الكمي للقيمة:
(حنتاج تفاصيل أكثر يف هذه الطريقة إلجراء العملية احلسابية ،ولكنها قد تتضمن تقديرا للتكلفة من أجل إعادة البناء يف الوقت
احلاضر أو يف وقت مستقبلي متوقع).
تكلفة املواصالت:
ال يوجد
الضرر النفسي:
يبدو أن الضحااي والشهود يعانون ذات األضرار النفسية ،مبا يف ذلك درجة عالية من القلق النفسي املركب ،والذي يتجلى يف
الرعب من جيش االحتالل ،وضغوط التالشي ،واإلرهاب الليلي ،وتقلص القدرة على الرتكيز ،والبكاء املستمر ،وتكرار األحداث
اليت تسبب الصدمات .ويف حالة فلسطني اخلاصة ،تعيد أعمال اهلدم م رة أخرى ذكرى النكبة املاضية والعودة إىل صدمة عام
 . 1948إن تدمري املنازل يؤثر أتثريا سلبيا خاصة على نفسية األطفال ،ويشمل ذلك االضطراب والتوتر ما بعد الصدمة ،والذي
حيتاج إىل العالج ،وكذلك الصدمة املتوسطة آباثرها الرتاكمية( .أنظر  0/3الفقرة د أدانه).
املرياث:
لقد أصبح املرياث اآلن مريااث افرتاضيا من الناحية الفعلية؛ أي أن امللكية قد تنتقل إىل األطفال ،ولكن بسبب قوانني التقسيم،
تصبح هذه امللكية بال قيمة مادية وال جدوى منها.
طريقة احلساب الكمي للقيمة:
من املمكن إضافة قطعة أرض أخرى يسمح القانون ابلبناء عليها لتحديد قيمة اخلسائر

التهميش السياسي:
مفيدة قاسم وعائلتها وجرياهنا يعانون فعال من التهميش السياسي ،أما أعمال اهلدم واإلحباط الناتج عنها فهي تزيد فقط من
معاانهتم ومن احملتمل أن تصبح عامال من عوامل االضطراب االجتماعي ،كما حيدث يف الصراع اجلاري حاليا.
مصفوفة تقييم هدم املنازل
نوع التكلفة/اخلسائر

املنهجية

املدى القصري

اخلسائر املادية للضحااي
القيمة على أساس تقديرات 15555.00
املباين:
 70مرتا مربعا من األمسنت املالك ومت التأكيد عليها من دوالرا أمريكيا
قبل املهندس .والعمل
املسلح
التطوعي يقدر مببلغ ++++
طابق واحد
دوالرا أمريكيا
NIS 70000
مت شراء األرض مقابل 16773.60
األرض:
( JDغري دوالرا أمريكيا
12000
 300مرتا مربعا
معروف اتريخ الشراء) .
 - NIS 9000قيمة  2000دوالرا
احملتوايت:
أسرة  ،دوالب للمالبس  ،مقاعد احملتوايت ذكرت يف أقوال أمريكيا
اجملين عليها
.
اخلسائر املصاحبة:
ال يوجد
البنية األساسية واخلدمات:
ال يوجد
اخلسائر التجارية:
غري معروف
األجهزة واآلالت:
الدخل غري املتحقق
الرهن العقاري ،وأعباء الديون بتطبيق سعر الفائد حاليا يف

املدى الطويل

اإلمجايل

السوق والبالغ ×× %كجزء
األخرى:
قروض من العائلة عن هذا املنزل من التكلفة .وإن كان املالك
وعن املنزل السابق الذي مت هدمه ال يدفع فعليا أي أعباء أو
فوائد عن الديون (مثلما هو
أيضا.
القرض عن املنزل احلايل يبلغ احلال يف القروض غري
25000
 NISالتجارية) يتحمل املقرض
( 5555.55دوالرا أمريكيا) تكلفة الفرصة الضائعة.
املاشية:
ال يوجد
األرض:
غري معروف
األشجار/واحملاصيل:
غري معروف
فقدان/اخنفاض األجور/الدخل:
اخلدمات الصحية:
غري معروف
السكن املؤقت:
 400دوالرا أمريكيا كل شهر

اإلجيار الفعلي الذي دفعه 4800.00
دوالرا أمريكيا
املالكة حسب أقواهلا.
على املدى القصري = 12
شهرا؛ واملدى الطويل =
 24شهرا (مع معامل
تضخم يبلغ .)%10

املصروفات اإلدارية والقانونية:
السكن البديل
إعادة التوطني
تكلفة املواصالت:
إمجايل

ال زالوا يعيشون يف نفس
القرية

5280
دوالرا أمريكيا

اخلسائر غري املادية للضحااي
الصحة:
املساحة املخصصة للمعيشة:
ترخيص إعادة البناء:
األضرار النفسية:
تفكك األسرة:

املالكة شديدة الغضب وهتدد ابلطالق من زوجها

فقدان اجملتمع احمللي
املرياث
البيئة الطبيعية
املكانة االجتماعية
التهميش السياسي

واضح أن هذا التهميش تزايد وأدى إىل أحداث التمرد احلالية

التهميش االجتماعي

االحتالل العسكري اإلسرائيلي يلتزم دستوراي بنزع ملكية العرب الفلسطينيني يف
كافة املناطق اليت تقع حتت اختصاصه أو سيطرته.

أضرار أخرى يتعرض هلا الضحااي
خسائر أخرى مادية
التكلفة التقديرية لكل 3707.70
الشرطة:
موظف من موظفي الدولة دوالرا أمريكيا
 500جندي شرطة حراسة
 1000من جنود الوحدات هؤالء تبلغ NIS 100
اخلاصة

يوميا.
= 100 × 1500
NIS
150000
(التكلفة اجملمعة للعملية
ككل ،مقسمة على 9
منازل مت تدمريها) =
NIS 1666.67
طريقة احلساب؟
تقديرات من؟

اجلرافات/واملعدات الثقيلة:
 8أتوبيس كبري D9 2 ،جرافة،

  8أتوبيس كبري 2741.68بسعر  1500دوالرا أمريكيا

 2لودر بذراع أمامية 7 ،جرارات
للهدم

 NISيوميا =
NIS 12000
2 -

 D9جرافة

بسعر  100دوالر
أمريكي يف الساعة
×  8ساعات =
 16000دوالرا
أمريكيا
  2لودر بذراعبسعر
أمامية
NIS 1000
يف اليوم =
NIS 16000
  7جرارات للهدمبسعر 1600
 NISيف اليوم =
NIS 11200
إمجايل = 6449.38
دوالرا أمريكيا.
احملامون

غري معروف

اجليش

غري معروف

قوات أخرى

غري معروف

املوظفون واإلدارة

غري معروف

إمجايل

6449.38
دوالرا أمريكيا

خسائر أخرى غري مادية
الشرعية السياسية

مل يكتسب احملتل أبدا شرعية سياسية من وجهة نظر الشعب احمللي ،ويشمل ذلك
الشعب الواقع حتت االحتالل.

التكلفة االجتماعية

ختضع للتداول العام ،حالة من اإلحباط الشائع واخلوف من سلطة االحتالل

أحداث التمرد

جارية

أخطار أخرى

حيتمل اهلجوم على آخرين وتدمري منازهلم

اإلمجايل

 45577.89دوالرا أمريكيا
وباليورو @ €54,694 = 1.2

 2/2معلومات تفصيلية عن اخلسائر املادية األخرى:
يف  14يناير  2002مت هدم تسعة منازل يف قرية "العيسوية" .يف هذا القسم ،قمنا حبساب التكاليف اليت حتملها آخرون من غري
مالك املنازل .والطريقة اليت استخدمناها يف ذلك هي حساب اإلمجايل قبل قسمة هذا املبلغ اإلمجايل على عدد املنازل اليت مت
هدمها.
ويف حالة إسرائيل ،فإن "اخلسائر املادية األخرى" هذه ميكن إضافتها إىل القسم اخلاص بـ "اخلسائر املادية للضحااي" ،حيث أن
السلطات احمللية اإلسرائيلية ترسل فواتري إىل مالك املنازل اليت مت هدمها تطالبهم بدفع تكلفة هدم منازهلم.
عملية اهلدم بدأت قبل الفجر وانتهت حوايل الساعة الثانية ظهرا يف نفس اليوم .ولذلك مت حساب ذلك وقت اهلدم كيوم عمل
كامل من مثان ساعات.

ولكن ،ماذا عن املالك العشرة اآلخرين الذين قاوموا أعمال اهلدم طوال الليلة املاضية يف احملكمة؟ وما هي خسائرهم واخلسائر
العامة اليت ترتبت على ذلك؟
الشرطة:
 500جندي للحراسة
 1000من أفراد الوحدات اخلاصة – التكلفة التقديرية عن كل من هؤالء من موظفي الدولة تبلغ  NIS 100يوميا،
. NIS 150000 = 100 × 1500
النقل واملواصالت:
كانت توجد ابملوقع جمموعة خمتلفة من سيارات الشرطة:
 8أتوبيسات كبرية – تضرب يف قيمة االستئجار املقدرة بـ  NIS 1500يوميا – يكون اإلمجايل .NIS 12000
معدات اهلدم:

  2جرافة  100 × D9دوالرا أمريكيا يف الساعة ×  8ساعات =  16000دوالرا أمريكيا.  2لودر بذراع أمامية =  NIS 1000يوميا = NIS 16000  7جرارات للهدم =  NIS 1600يوميا = .NIS 11200اإلمجايل:
 42044.44 = )4.5/( NIS 189200 = 11200 + 16000 + 12000 + NIS 150000دوالرا
أمريكيا  16000 +دوالرا أمريكيا
اإلمجايل ابلدوالر األمريكي =  58044.44دوالرا أمريكيا.
تكلفة اهلدم عن كل منزل (اإلمجايل مقسما على تسعة منازل مت هدمها) =  6449.38دوالرا أمريكيا.
مجيع التقديرات اليت وردت يف هذا القسم قدمها عيسى مشندر واملهندس احمللي .القيمة املنضبطة ينبغي احلصول عليها من الشركات
اليت توفر هذا النوع من املعدات.
 0/3أسئلة وتعليقات:
أ) قيمة األرض:
إذا كنت متلك أرضا ولكن ال تستطيع استعماهلا يف شئ – فهل تعترب خسائر حينذاك؟
حل ممكن :من األفضل حتديد قيمة األرض حسب تصنيفات استخدام األرض احملددة يف خطط التقسيم اإلسرائيلية.
 اعتمادا على رأي عيسى مشندر ،مثن األرض داخل التقسيم واليت يسمح القانون ابلبناء عليها يكون أكثر من ضعف قيمةاألرض اليت ال يسمح القانون ابلبناء عليها.
ب) تكلفة البناء – من أجل احلصول على تكلفة البناء كما كانت – بسبب استخدام العمل التطوعي يف بناء مجيع املنازل يف
هذه احلالة ،مل يتم ضم تكلفة العمل يف هذا التقدير .بل تضمن التقدير فقط تكلفة مواد البناء .وكما يتضح أعاله ،يف
كل حالة استخدم فيها العمل التطوعي ،ينبغي حساب هذه التكلفة وحتديدها ابألرقام حىت تعكس التقديرات التكلفة
احلقيقية ألعمال اهلدم.
جـ) حجم العينة احملدود :لقد مت هدم تسعة منازل يف  14يناير  ،2002وهذا التقرير يغطي مخسة منها فقط بسبب ضيق
الوقت ،كما جيب أيضا مالحظة حقيقة وجود خطة هلدم منازل أخرى يف ذلك اليوم ،وبعضها أوقفت احملكمة التنفيذ فيها
وكذلك حضور أجهزة اإلعالم وبعض الناشطني يف منطقة العيسوية .ولو كل عملية هدم كانت مقررة فحصت منفردة ،ومت

حساب الوقت والتكاليف القانونية املرتبطة هبا واليت وقعت على الضحااي وعلى الدولة ،فإن هذه التكلفة ستمثل تكلفة
إضافية كبرية يف اإلمجايل.
د) النتائج غري املادية املرتتبة على أعمال اهلدم :األضرار النفسية – هذا التدريب القصري على حتديد القيم املادية املفقودة يف
صورة نقدية مل تسجل أو تتضمن الصحة والظروف النفسية اليت عاانها ضحااي عمليات اهلدم وضحااي آخرون .وعلى الرغم
من ذلك ،فقد كشف البحث االجتماعي عن وجود منط من األضرار املشرتكة واليت جيب أخذها يف االعتبار هنا .ويف
املستقبل ،سنحيل املتابعني إىل النتائج اليت توصل إليها برانمج الصحة النفسية للمجتمع احمللي بغزة وإىل آخرين ممن لديهم
اخلربة يف هذا اجملال .وحتديدا ،مييل الضحااي وشهود أعمال اهلدم إىل معاانة نفس األضرار يف صورة اخلوف من فظاعة جيش
االحتالل ،والت قلبات النفسية املفاجئة ،واإلرهاب الليلي .ويف حالة فلسطني اخلاصة ،تثري أعمال اهلدم ذكرى النكبة املاضية
وتعيد إىل األذهان صدمة عام .1948
أعمال اهلدم بقصف البيوت ابملدافع الثقيلة تؤثر على الصحة النفسية لألطفال أتثريا خاصا .ويف أحد الدراسات ذكر أن
 %54من األ طفال يعانون من أثر اضطراابت ما بعد الصدمة ،واحتاجوا إىل العالج؛ بينما يعاين  %34من صدمة متوسطة
هلا أثر تراكمي.
عالوة على ذلك ،فإن أي شخص يعيش حتت ظروف االزدحام الشديد ال ميكن أن ينمو بشكل طبيعي ،مما يؤدي إىل ظواهر
نفسية وأضرار جسدية ونفسية أخرى( .أنظر أمحد عكاشة ،جامعة عني مشس ؛ وحسام نونو  .GCMHPوملناقشة األضرار
النفسية لعمليات هدم املنازل على الضحااي وشهود العملية ،أنظر S. Quota, Raija Leena Punamaki and E. El
" Sarraj,تدمري املنازل والصحة النفسية :الضحااي وشهود احلادث" ،جملة االضطراابت االجتماعية واملشردون ،اجمللد ،6
العدد ).1997 ،3

