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 توطئة: 
لوحت شذذذذذذذذذها لي المدر ة  هل تركذذذذذذذذذل يت  مقرص مردته لالاتع وتقل  أتمدر هل و  يمأا       در  

  عةوهلتتر هلاوق لن يهتب لاأ ل بسذذذذذلب مات هلأقه هلادو     عكذذذذذلهل  لد  هلاوق هل تاوتل هلل  م ذذذذذلد  
ر   قرلت لنفسذذدر كذذالاتفن   ا  حرو ي ذذول  هللات ة  حيذذنص ةف  هلمذذلرج منت ر سق ت لا تركذذل ر

. آآآه ر   حلك ور  ا ع ير   م نى لو رر  م اك ققيب يغاق  قملط اورشذذذذذذذذذذذذذذر  هلأ ل  .وغط ة  نو ص
يتل ل  م ل آسق؟؟  نر مر ل    يقرو :  هالس ل رذه مأ ل منت هلادو  ؟؟؟  :كأللص يو ًر    عهالحللولتا  

منت ر  ك ل مأاا   كذذذذذأم ل   ذذذذذقيمًر رلاقًه   :لص يو در    . قات  .انرء يلاس ل  ةقل  سقاع ي.. مندت
.. ضذذ ك يقرو: ي نر كذذأنل  ن ت هلمذذ ق حلى م مذذاان ماى  ماى .ي  أاك هل تيق هلأرق لا  ذذقي  

 ... ر  ريمك بربر ةأنت   ا  ة  هل اره ي نت  ثا  هألماى  .هل در ه ..
 

  برم رهلاا ان    يهن قةتهل ذذذذذذرر    كذذذذذذارره  سذذذذذذقملع    قهأت  برنلظررموقفت شذذذذذذها منت  فقر هل ذذذذذذرر  
ة  ةق   رنل  ساف شذذرر  هلأانع   هل  للئ هللات    برم رهكذذاوه  ي كذذقمت سهرتر    -هلاوزه  طقيق مان

سرةت  ن  نظقتر ةتت   ع قَّ  الات  اقهند  ة ذذذذذذذذرتت   ررمد   ق    ت متف ضذذذذذذذذررتل ر  ماى ر 
 ص هل رره  كفدقًه يم ل ت "كر  هللا" قحلر سرللو" قرلت شذذذذذذهاع بت  ي ..  كرنت مانرتر  لأاتل ب ذذذذذذهاع

شذها لكندر ل  مدل  يه ذات هلسذاق  ذأو ًه يتت  هلأقر يلمذلب  ن  لاندرع    هكذلغقتت.!!!  .ة  مونك "
  يملسذ ت بفقج ةتلل    يلن    .و ب    آسه ح ر ًر قلل هلغتهء..  :كذقحت شذها قااًل يقرلت ة  نفسذدر

ررنوه وسذذذذذذل ت و  غقةل يهحته قتو ل    عهل  ي ذذذذذذرلللد  يهلتتر هلغقف هإلضذذذذذذرةال لالات غقةل  نوق ي 
ررنوه وسذذذذذذذذل  و   قه يهحته ة  هألكذذذذذذذذلو  ة  "هلاكن" ييسذذذذذذذذ نو  هل رء ماى   حانههك  ز ن  تترع   ن

 هلغرز.. 
 يذذذذذذذت ماك هألورق هلمذذذذذذذألل ل رو كذذذذذذذلاادر ةأنر ه   لت    :مندت  شذذذذذذذها منداته ةقج يقرلت لنفسذذذذذذذدر  

 ن هل  رق   رً كذرسن  ي كذل   ة  رل يوق ي لى  ر شذ ت يلتينر  رءً ح ر   هل رل ة  غقةل  هل ر ذل  
هل ذذذ سذذذ ع  ر  مظ ك ور  ا  لتت  أان   سلرر  أص حلى لو  هلللث ي  رف هلغقةل.. كذذذقيق  ي كلل   

 ن تهه هلغقةل كذذذل قل لاكو  مرل ل ةاسذذذهانال   ذذذدوره  كذذذ در    :هلمذذذغاق يرف هلكلب قرو ل  يو در
 . ه ال مو فيو در بسأر هحلفانر. .شها
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شذها  ن ةنرء هللات ةذذه بأت   ن    هقلقتت

هل اقه  وتفو  يينظقي  بأكى يهلت و  ة  
ي ررمد   ق كذذذذذذذذذذذذل ل ممذذذذذذذذذذذذق  :   عماوند 

"حسذذذذذذذذذذذذل  هللا ماى يكذذذذذذذذذذذذقهدال ي لا   رادر  
ة ذذأه.. م  ق  شذذذذذذذذذذذذذذذها يموقفذذت    عماانذذر"

  دت  أتدر    عكأندر ة  رراوس حا   تال
هإلقلقهب    ي  ت هلت رء ة  مقيقدرع حريلت

حريلت هلمذقه     عل  مسذله  م قيك قت ادر
ل  مأت مسذذذ     ذذذوه    عةا  و قل  ذذذومدر
.  . . ل  ممذذذتر  ر مقا .هلنرس هل ل  دقين

يهلتمدر ملك  بمذذذذذذذذذذذ ت   عيهلتتر يدتق ة  االد  هإلضذذذذذذذذذذذرة  هل تيت يغقةلدر   ذذذذذذذذذذذل ت رو ل  ن هلق ق
ر ويذذذقب ب أولص بأنف شذذذتيت يتكل قومص !!! ي سفت ي ددر بكالر يتيدر منت ر ل  ت يانلدر !!! ييهلتت
   هر ندقه لدر منت ر رآتر ييه ل هلدتق بأنف  شت !!!

 
.  ذرذه و ذتف ؟؟ ي ذر هلذه   قا ؟؟  لى  غيذذذذذذذذذذذذذذللذص لانلت   ن  ييدذتق غقةل  ؟؟؟ تذهه لاس  .وذر يلد  

و ماى  شذذذذذذذذذأق اثتل هل لر  ع تهه شذذذذذذذذذ ر آسق شذذذذذذذذذقيق ال  مقةص.. ور يلد   ر ل   ا  ال وفأادر ع ا  
ندق  مذهرق  هل تالذل  نيللدذر نظق  يلادذر ةذأنذر ال  مقةدذر !!  ن  ين  ذرء  لظدق  !؟ مكذر  م نتن ع  

رل  حل   يشذذذذذذأق  برلسذذذذذذوه    يهندرر .  لتات ب تالل   .قهةلدر بأاتًه من  ر ذذذذذذ ء رقيص يلقتر ا  
  هنسذذذذذذ لتت  .   ذذذذذذران  ةي  شذذذذذذتي.ع ير ل غقيب يدتق اال  و اط ا   ن رل  رنبع هل قهر ة  حات  

 هسل ق ذذذذذذقه    كذذذذذذأسللئ   عبمذذذذذذ ت يتقتت هلى حا  شذذذذذذ قه هللاوث ة  كذذذذذذفث هل لل ماى  ر  هلثور  
 ...حا  ال   ر   يلى . ملَّ طاقًه يالتهن  ييأسهن  .ااوث
 

هنا تنتهي قصةةةةةة وةةةةةذيو  في كل يوم هناك أكتر من وةةةةةذي تذرأل الدمت  تفقد األمل  تتب ر من 
 ...قرارليس له حيث ضياع   إلىالحلم 

 

  إذالل !!! ابتزاز.. .جريمة الهدم الذاتي
كاكلب هللرري  يو ًر     قهد  هالحللو هإلكقهداا  ب ق هل أب هلفاسهان  ل  مكن  سلوقل ة  رل   

 ممور هلظلق  نه ن أه هل ااتل حلى هلتق  هل ر   يهلأ قين قق  هلل تر ب تور هإلنسر .
 

 .األراضي  أبحاث  مركز:  المصدر. تراقب وابنته منزله هدم على والدها تجبر القدس بلدية
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ةلأت هحللو هألر  هلفاسهانال يتتق  ت  يققا ي  وتر  ن هلو و ع يطق     رادر هأل ااان  ندر  
هلفاسهاناان   هل تناان  قلل  يتأت  منوهع  حلى    يهكللرحل يمد اقت   هملترو  يتأت    ردد   لث  سرءع 

هلأر ه    يهلدويل يحلى  هللقهف  ةور كركنادرع يتأت كققل  هلسكنال  هللنرور   يهل سنانع يتتق  هألطفرو 
 يهللترلات يهلفاكاور يهألكل  هل ألال... 

 
  .. مفلق هلأتل هلمداون  هل قيق من  كاوب مدتو  لقيج هإلنسر  هلفاسهان  يتيي ل حتص.بأت رل ذلك

بذ لرر    رب هل سركن غاق هل قسمل  ن  . ة  هل اره كأاًر ساف يذاللص يقلل ن ومص يرقه لص  ..
 هلفاسهاناان ادتق ااومد  بأيتيد . 

 
 ة  هلتتس يتر تو يل ت  ل  رةظر  هليفل هلغقتال.  هكل قا تهه هألكاوب هلل   هله  

 
زهلت ماه د ع ةدر ت  وسأو  هلاوق يتكل  يلأل متته هلادو  ة  هللرري  هلهين تت وه ااومد  بأيتيد   ر 

 كر ول للهلاتدر ماى هلفاسهاناان منوه. 
 

ةرلفاسهان  هله  ويهق لالنرء اتي  مقسار النأتهق   اص برل موو ماى رسمل  ن تهه هالحللو  
  ن قلل   ديه هالحللو.   يهاليهزهل  قق يلأق  لادتق بكل قسوه يكر ول 

 
.. يي أاوه يل قب هل هلل قهقه قهقه  . هألكقه ماى تتق  نيلص ااتهلكن    و لقيه  رحب هل نيو رب  
..    يدتق  أيا  طفرلص   رق  ماند  يتو هله  و كل ة  نظقت   .   رل حلل ر ل مندرر  ن  نيلص

لمتا  هل لرء    -وأقيد -     دربل ملتى لاوهلت ة  نظق  انرءه ي كقمص يت  يقينص      ..!.ر ي هأل ر 
 يتو يات  ب مو ارمد  ي حل د  يلى قررمل هلهقيق...  .. .يحق هلماف؟!

 
لكن برل ترال ةدهه هألب هل كاوق   لث ماى  فلقر اان    يدتق  سكنل ااته يي سق االص ي أص شا ًر  
 ن ريحصع  ي    و سق االص ييياف لهلك غقه ر  تتق هالحللو للالص يهلل  مل ريز مكرلاف هللاتع  

هلأ رو ي تريو هلدتق يلكاب هل قهكلع يمااص    وتوق بأت ذلك بذزهلل  حا  كاتة  لا اش يهل قهس ي 
 هلقررق ي ال كالغقق   ت ًه.
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  فما هو الهدم الذاتي :
 :تعريف 

 ي  ن ذذذأمص انفسذذذص بمذذذ تع يتهه   كنصتو    وتوق  ذذذرحب هل ن ذذذأه "  لقًه" ماى منفاه م اال تتق  سذذذ
يل  ة  هلظلق حق ًر يس ًل ة     ومذذذقج    عهلن ط  ن هلدتق رر  يل  بمذذذ ت ة  هل فرء  ين ر يملق

 .هل وهطن بأنص "سقب االص  ي  ن أمص ااته
رغ      مذته  حذرال  هلدذتق تذهه رثاقه يال  ندذر هلاوق ة  هز وذر    ذر  ة  هل وهطنان ضذذذذذذذذذذذذذذ ذروذر هلدذتق  

   هلههم  " برللمقيث مندر يةي در."هإل لرر 

 هدم بيته !؟ :على كيف يتم إجبار المقدسي 
وسذذذلدتف تهه هلنو   ن هلدتق  ترل  هلتتس هل  لال ييأللق  ن هل قيقر  هلمذذذررسل لا ق ة  هلسذذذكن 

.. .:ي ذذتهر تهه هلتقهره    ي ر حان    هالحللوةهريأل    ي قي ل ة  حق هإلنسذذرنال ال وتلادر     نهق.
 ..."البناء بد ن ترخيص"
)بيتة  قةائم بةد ن ترخيص فهو  ير قةانوني  علية  هةدمةه  إزالتةه في أقرو فرصةةةةةةةةةةةو  أن تقوم   

بتصةوير البناء بعد هدمه  تسةلمها إلى قسةم التفتين عن البناء  التن يم في البلد ةو  علي  تحديد  
ال حمرًا أ هذا التاريخ  عتبر خطًا   –تاريخ كسةةةةةةة ف زمني تنفذ فيه هدم بيت  أ  الخزء الم الف منه  

 في تاريخ تحدده البلد ة الحقًا سةتنعقد محكمة البلد ة للؤةن ن المحلية  - مكن تخا زه أ  تأجيله  
للن ر في عدم تنفيذك قرار الهدم  سةةةةتفري علي   رامة ماليةو  سةةةةتقوم البلد ة بهدم  إزالة بيت   

 " شمس"  والديمقراطية اإلنسان  حقوق إعالم مركز المصدر:   .منزله هدم على  آخر فلسطينيًا مواطًنا  تجبر القدس بلدية
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على نفقت  أي ان  سةةةةةةةةتدفت كافة تفاليف تنفيذ قرار  
ا لم تدفت سةةةةةتإسةةةةةخن إلى و  إذ!!!بلد ة ال إلى   الهدم

 حين دفت كل ما هو مطلوو من (
 -ال كذذذذذذذذذذذذذذا ذر هلفتقهء  ند    -هلكثاق  ن هل تذتكذذذذذذذذذذذذذذاان  

ويذذذذذذذهقي  لدتق  سذذذذذذذركند  بأنفسذذذذذذذد  للتاال هل سذذذذذذذردق 
 يغقه رمص غاق هل  تي ه.  هالحللوهلنر  ل من تتق 

 
 نموذج صارخ :

يلأل هل تتك  : سرلت    و  هل رلر هلسركن ة  اات قتو  ير ص من يهلته ة  مان هلاوزه  ن كاوه  
ل  وأت يلسذذ  ألكذذقمصع ةأقتق ماى يضذذرةل انرء مك اا  ب سذذهث حوهل   يهله   نوت  هل سذذ ت هألقمذذى 

 لف  يالرًه   20$  يقذذذت رافذذذص هللنذذذرء حوهل    ن هلهوب يتذذذأقذذذل هللكذذذرلاف هل  كنذذذل لفتق حذذذرلذذذص    2ق  90
اتي  مقسار أل  االد  هلتتو  قرد  قلل هإلحللو يغاق  سذذذ وج هللنرء مااص  ي  ن ذذذأه    قيكاًرع يطلأًر  

ن  وت  ة   نهتل غاق  مذذذذذذذذذنفل حسذذذذذذذذذب هل  هط هلداكا  للتول كهإلضذذذذذذذذذرةل يلاص ي  ا  هل   هلسذذذذذذذذذ
 !!!!!  -ااتول هلتتس -هإلحللو 

$  يالرًه   قيكاًرع ي  ذذذتريه ب تص   6000م  مغقي ص ب لاغ    : ل ة رذه ةأات ااتول هإلحللو    تهه هلق 
ماى نفتلص. منت ر ب   هللكرلاف هل لوقأل لادتق هله  قت االص  ققهرًه برلدتق هلههم  ي ال كذذذذذذذذذذذذذادت و  ت  

    ل ل  ضذذذذذذذذذذذذذأرف مكرلاف     لف  يالرًه   قيكارً   60منفهه ااتول هإلحللو ملان  نص كذذذذذذذذذذذذذال ريز  لاغ $
 !!! .لدتفهللنرء هل س

 ر ر يا  :   ر صه ق   ةأ ل ت هل ارره  هل   
ييلمذذت    $(20000)   يقةص هلدتق هلههم  ةا سذذذق هل يء هإلضذذذرة   ن هللات    :  ال يار األ ل •

 لف  يالر   قيك  ةور سسذذذذذرره   60$  يي سذذذذذق  لاغ   عهللات هلتتو  يقت يندرر يال و كن هلأو ه يلاص
 لف  يالره  86$   حوهل   يالره غقه ل هللنرء. ب أنى كذذذذذلمذذذذذلث سسذذذذذررمص ماى هألقل   6000هو $  

   قيكار.
$( برإلضذذذذذذذذذذرةل لاغقه ل 20000يقا لص )   صللالتو ادتق هل يء هل يذذذذذذذذذذرف     وتوق    : ال يار التاني •

يمكو     و  سسذذذذذذذذذذذذذذذررمذذص ة  تذذهه هل اذذرر ع    هل  ذذرةظذذل ماى هللاذذت هلتذذتو ع  $(6000يقا لدذذر )
  لف  يالره   قيكار. 26حوهل  

 ذا قرر السيد خالد إت اذ اال يار التاني مر مًا  نفذه بعيون باكية  قلب دامي.ل
 

  

 Eye on Palestine: هل متر .. هانص ينظق اان ر  نيلص تتق ماى ب اق هلساهر  هلتتس ااتول   لق 
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 ماذا  فعل االحتالل في حال عدم قيام المال  الفلسطيني بهدم مسكنه بيده؟؟

ي فر ئع غرللًر ة  كذذذذذذذذذذرمر  هلف ق هأليلى قلل وتوق هالحللو برلدتق  ي  يسهرر ية  يقت ققيب   •
 اييغ هل  س.

يشذذذقطلص هلأسذذذكقيل هل   هلسذذذكن  هله  و و  هل سذذذكن هل سذذذلدتف بتوه     هالحللوو ر ذذذق  اش   •
  ت  لع ييفق   نأًر لال وهو يي ل ي ككر  هل   ة   سركند  ل ان هنلدرء م اال هلدتق.

غاف برل هرث يهل أتن  هم ره     وهطن  ي يات  هلكثاق  ن قنرال هلغرز هلسذذذذذذذذذذذذذرق يهلق ذذذذذذذذذذذذذرل هل  •
  اقه  و ريلو  هل قيل  ن  نرزلد   ي هلل  دق  ي يقوةد  ماى  كهث  نرزلد  هل  ريره.

وسذذل تق للمذذويق م اال هلدتق   ساو  و ن  هلمذذ رةل يي ن  هللمذذويق ييمذذر ر    رر اقه  ي  درز   •
 ييألتل  ن وتوق اهلك.

 .-ماى مفر ال ذلك الحترً  كنأم   –يل  مكااف شقرل تتق سر ل برلتارق بكل  ر وهالونص  ند   •
يل  هإلوأرز لسذردت  هل قهةر  ال قيب  سذرحر   كلق لا نهتل يل ريز تتق هل سذكن هل سذلدتفع   ر   •

يمتها  شذلكر  هل اره  ي هلدرمف  ي هلكدقترء يمت اق    يؤ   يلى ممذت   سذركن هل اقه  ي  لمد ع
هلهقيق هل ؤ ول لاسذذذذذكنع يتهه  ضذذذذذقهر م أت ت حاره ينقيف هل   هلسذذذذذكن  اق لصع يمكلتت  سسذذذذذردق  

 يغقه ر   سلتلاال.

 منازل بهدم بانتظام اإلسرائيلية  السلطات تقوم. الشرقية بالقدس الطور في العائلة   منزل يهدم وهو الحفار يشاهد الفلسطينية شاللدة عائلة أقارب أحد
 ( ب ف أ. )البناء تصاريح إلى  تفتقر كانت إذا  أراضيهم في الفلسطينيين
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 قوم االحتالل أثناء حملة الهدم بما يلي: 

 تل  رحب هل سكن.هكل  رر  تريو تتقع ي أص م رو للفقيغ هل سكنع يرل ذلك وتا ت ماى نف-1
مكااف قوه مسذذذذكقيل ل قهةتل هل تريو ل  ريلص ي أدر رلب اولاسذذذذال )يتهه  ويذذذذًر لدر مكرلاف مرلال -2

متات ماى  ذذرحب هل سذذكن هل سذذلدتف ب ر ةادر    ر  قنرال هلغرز يهلمذذو  يهلق ذذرل هل هرط   
 هلل  مسل تق   نرء م اال هلدتق(

ل هلدذتق مل  م ااذل م ها  لرغقه  يهأل ذرف   نذرء م ااذل مفقيغ هل سذذذذذذذذذذذذذذكن  ن قلذل م ذرو شذذذذذذذذذذذذذذقرذ-3
 يهأل ديه بموره  لأ ته.

هلكلب هللولاسذذال يتذوأرز  ن هلتوه هلأسذذكقيل متوق برالملتهء ماى هل وهطنان هلهين وتلقتو  سر ذذل  -4
    رب هل سكن نفسص.

فقل  ييل  هملترو بأيذذذد  يال و  -ر ًه ماى غيذذذلد  يهحل ر د   –غرللًر  ر يل  ضذذذقب  ةقه  هألكذذذقه -5
 مند  يال اتة  غقه ر   سقا يتكفرال  برتظل. 

 
  قدمون لألسرة فاتورة هدم تحوي التفاليف التالية:

 مكرلاف هل تريو يهل قهةر  ي  ور هلأ رو. •
 مكرلاف هل قهكل يررةل  سلاي رمدر هلأسكقيل.  •
 مكرلاف هكل  رر رلب هل قهكل. •
 مكرلاف   رطقه. •
كذذذذذذذذذرمل ي ال كذذذذذذذذذال  ةق  غقه ل ملمذذذذذذذذذرمت يو اًر يذه ل  ينفه   48  ق بذزهلل هلقررق )هله  ( سلو   •

 هل رلك ذلك.
غقه ل  رلال متراال مفق  ماى  رحب هل سكن لأتق هنمارمص أل ق ااتول هالحللو ادتق  سكنص   •

 انفسص.
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 :الهدم الذاتي في القدس باألرقام
 سذذذذكنًر  تتكذذذذاًر قت م  تت در بأيت    246ي ق  قري  ب رف هألرهضذذذذ  سلو هلأ ذذذذق كذذذذنوه  هألساقه  

 رلكادر  قغ ان م ت يطأه هللكرلاف هللرتظل يم ي هل رلكان من  وه دل تهه هلسذذذذذذركذذذذذذر  هلسذذذذذذر ولع 
 طفًل.  670ةق ًه   ل وه ال  أيا  ند   1332يقت   ق ذلك ماى  ر يييت من 

لرل  مت  هل سذذذذذركن هلل     لق   ذذذذذ رادر ماى تت در حسذذذذذب هلسذذذذذنوه  ة  شذذذذذقق  يوضذذذذذث هل تيو هل
 هلتتس: 

المسطح بالمتر    عدد المساكن  السنوات
  المربت

  عدد األطفال  عدد أفراد األسرة

2010  13  827  102  61  
2011  15  700  88  56  
2012  14  984  92  53  
2013  13  822  107  64  
2014  11  605  88  31  
2015  6  380  31  14  
2016  28  1999  125  56  
2017  17  1325  90  55  
2018 20  1976 125 65 
2019  39 3045 174 82 
2020  70 * 5040 310 133 

  670  1332  17703  246  المخموع الفلي
  – قري  ب رف هألرهضذذذذذ     –هالنلدركر  هإلكذذذذذقهدااال  قسذذذذذ   قهقلل    –هل مذذذذذتر: مو اق  اتهن   لرشذذذذذق  

 (.2019 – 2010  أال هلترهكر  هلأقتالع لاسنوه  )
 .20/09/2020 -01/01* يحمردال هلدتق  نه 
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 20/09/2020لغاية  2010العام  منذ -   هدماّ ذاتيا –يوضح الرسم البياني عدد المساكن المهدومة 

 
 من الهدم في القدس المحتلة:  است دام هذا النوعهدأل االحتالل من 

 مد اق هلفاسهاناان  ن هلتتس هل  لال للملث ذه  غرللال يدو ول.  •
 م ظدق    هلفاسهاناان يدت و  ااومد  بأنفسد  هملقهةًر  ند  ب ه د .  •
  ن  قي ل هإلسلء يهلدتق.  -شكًل   – يلقئ هالحللو نفسص  •
 ي قهءه  ي وه در  يهحقه ر  هلدتق. يوةق هالحللو ماى نفسص مأتاته   •
آالف      هللأسق ة  منفاه هلدتق هلههم  و كل  متر  سل  قتث للحللو ) ي تهر   رلفر  بأ قه •

 هل وهقل(. 
 م ف  هلأت  هل تات  ألم رو هلدتق هلمر ت ”هلههم “.  •
 ملقك آ رر نفسال  ألل ماى هألكق هلفاسهانال.  •
 (. و قتو  ااومد  بأيتيد حا  له وه  لان هللرري  بأند  ) يكترث متته يدو ول مرري ال  ي نل   •
 

 اآلثار السلبية التي تلحق باألسرة عند تنفيذ عملية الهدم الذاتي:
.. ةأنذت قاذرق  ... لاس رذرلدذتق هلذه  ينفذهه هالحللو.وأذت هلدذتق هلذههم   ن  شذذذذذذذذذذذذذذت  نوه  هلدذتق  ل ذًر يقدقهً 

.. اان ر منت ر  .هالحللو ادتق هل سذذذكن ةرألكذذذقه ملتى  ل ركذذذكل حرقته ماى هالحللو سر ذذذل هألطفرو
نردص بأنص ضذأاف ال و  اد   ينفه   ق هلدتق رب هألكذقه ييدتق هل سذكن هله  وأي   كذقمص م ظدقه   رق  ا

ةقب هألكذذذذذقه هله   ن يال يوةق لد  هأل ن يهأل ر    ر و أل هألكذذذذذقه  فككل م ذذذذذأق بأتق هالكذذذذذلتقهر )
.. ةاذذهلذك و لط هألطفذذرو نفسذذذذذذذذذذذذذذاذًر  .(هل فقي     و  اد  ييلن  لد   ذأيا يلد د  وتوق ادذذتق  ذأيهت 

ه يهل  ل   يترللرل  هلثتل برل سذذلتللع برإلضذذرةل  ييأا ذذو  حاره   يقل  أكذذرييل منأتق ةادر هلثتل برألكذذق 
 يلى ذلك هل سردق هل ر ول هلل  كالكلتتر هل وهطنع يشترء م قه راص يهتب تترًه.

 



10 
 

 خالصة : 
المعاهدات   الباحث  يراجت  الد لي     االتفاقياتعندما  اإلنسان  القانون  حقوق  الد لية  مواثيق 

أ   .اإلنساني  يناقن  إجبار  . ال  خد نصًا صريحًا  قانونية  حقوقية ب صوص جريمة  فتوي   قدم 
علمًا بأن هذه المعاهدات قد   .. .على هدم مساكنهم بأيديهم االحتالل مواطني األراضي الواقعة تحت 

و  السبب هو أن من صا وا هذه المعاهدات لم  كن لي طر  أدنى من ذل  بكتير  انتهاكاتمت  جر  
و حيث لم  سخل  مهما كان جبر ته  ساديته   احتالل   أي  ببالهم هذا الصنف من جرائم قد  قوم بها 

 التاريخ متل هذه الخرائم الغريبة  التي لم ت طر على بال أعتى الؤياطين. 
لذل  فإننا من فلسطين  من خالل هذه الدراسة ندعو خبراء القانون الد لي اإلنساني  نؤطاء حقوق  

د لية من أجل تخريمها  معاقبة أي د لة    اإلنسان في العالم بدراسة هذه الخريمة  القيام بحملة
 تقوم بها. إحالل

 
و  كأنه يدفت وعب فلسطين نحو اليأس   . سيكون . تأكد ا أن العالم إن ظل صامتًا على هذه الخرائم
أن   فلسطين  وعب  ال  قبل  كاسر  كذل  اليأس  حن  إنسانية     كون  وعب حضارة  عريقة  ألنه 

 متخددة.   

 / DCIP: مصدرال . )اإلسرائيلية  السلطات به قامت لهدم بكثير أعلى  تكلفة تكبد لتجنب ، بنفسه اإلضافي المنزل بهدم ، فواقة محمود ،  األطفال والد قام
Ivan Karakashian ) 


