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 محاكمة صورية : لرابعالدرس ا
ُيُ  تمثل النيابة في موضوع هدم املنازل غير  1املجموعة  ،م الصف إلى مجموعتينقس 

ل املواطنين الذين تسلموا  2خرصصة، املجموعة امل
 
ُمخر الهدم.أتمث

 ُ
 
دور دقائق لقخراءة تفاصيل ملفها وإعداد املخرافعة. وست 10عطى املجموعات مهلة ت

ن لجنة استماع دقيقة التالية محاكمة مقابل الجمهور. من املهم أن نعيُ  15لـاصالل 

ُ.ه النقاش بين الطخرفين هم ما يخرتكز عليأمهمتها تسجيل 

 تفاصيل ملف: هدم البيوت 

يجيز القانون هدم بيت غير مخرصص. للحصول على تصخريح بالبناء يجب أن تتوفخر 

جوز البناء وأين ال يجوز. ال توجد لغالبية البلدات للبلدة صارطة هيكلية تحدد أين ي

العخربية صخرائط هيكلية. من يقوم بالبناء في هذه البلدة، أو بتوسيع بيته القائم، بعد 

عي الدولة أنه يمكن هدم ا بمخالفة القانون. تد ُوالدة مولود جديد مثال، يقوم عمليُ 

العخرب أن الدولة هي املذنبة  بيوت بنيت بصورة غير قانونية، بينما يدعي املواطنوُن

 بعدم وجود صخرائط هيكلية، وبالتالي ال يجوز اتهامهم ببناء بيوت لهم. 

أسئلة لالدعاء: ما هي الحقوق املنتهكة نتيجة لهذا الوضع؟ ما هي إسقاطات الوضع 

ُالخراهن؟ ما الذي تطالبون الدولة أن تقوم به؟ ما تسويغات مطالبكم هذه؟ 

مكن تبريخر الوضع الحالي؟ ما هي الحقوق التي قد تتضخرر إذا أسئلة للدفاع: كيف ي

الدولة  هي الدوافعما حسب رايك لم تهدم البيوت التي شيدت بطخريقة غير قانونية؟ 

  السكان العخرب للتمييز ضد 
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ُُ ؛في الغالب ؛البناء غير املخرصص على أنه ُبنا، عوني املحامي يعخر ف  بناء اضطخراري 

ة والتي تتيح فخرض يفخرضه واقع التمييز  د أن  اإلجخراءات القانوني 
 
واإلقصاء، حيث أك

غير منصف  اقائم ُ اقانونيُ  اعقوبات على أصحاب البيوت تعكس بمجملها وضعُ 

يز واإلجحاف الذي تعيشه البلدات  بات البناء وواقع التمي  البتة، إذ أنه ال يأصذ مسب 

التاريخي  ضد املواطنين العخرب في  العخربية بالحسبان، وال العالقة الوثيقة بين التمييُز

ِر ظاهخرة  ص“مجال األراض ي واملسكن، وتطوُّ كما ال يتطخرق القانون ”.ُالبناء غير املخرصَّ

سخرائيلية إلى مصادرة األراض ي العخربية وتقليص وقخرارات الحكم في املحاكم اإُل

 اإلسكان الخطيرة في املجتم
َ
ة كأهم املسببات لضائقة ع مسطحات البلدات العخربي 

ة  العخربي، في حين ال تقوم الدولة وجهاز التخطيط بواجبهم في توفير حلول إسكاني 

ة  .قانوني 
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