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הפורום הכלכלי הערבי 

»הפורום למחקר כלכלי-חברתי ותכנון אסטרטגי«

מוסד  הוא  כלכלית-חברתית  מדיניות  למחקרי  הפורום 
רווח  מטרות  ללא  א-פוליטי  עצמאי  רשומה(  )עמותה 
וביצוע  הכלכליות-חברתיות,  הסוגיות  לחקר  המיועד 
גבוה  מדעי  בסטנדרט  מדיניות  ומחקרי  יישומיים  מחקרים 
מהותי  לשינוי  להוביל  במטרה  והחברה,  הכלכלה  בתחומי 

במעמדה הכלכלי-חברתי של החברה הערבית בישראל.

החברתיים  לתהליכים  רבה  חשיבות  מייחס  הפורום 
הערבית,  החברה  של  פניה  בעיצוב  ולכוחם  והכלכליים 
הכלכליים-חברתיים  והפערים  האתני  השסע  של  ובהקשר 
הקיימים בין המיעוט הערבי המוחלש לרוב היהודי בישראל. 

ונשות  אנשי  וקידום  לחיזוק  רבה  חשיבות  מיחס  הפורום 
עסקים בחברה הערבית שמהווים קטליזטור חשוב לכלכלה 
בחברה הערבית ולכן הפורום הכלכלי הערבי מווה מטריה 
ערבים.  ויזמים  עסקים  אנשי  עבור  ומחקרית  מקצועית 
המועדון של אנשי ונשות עסקים בחברה הערבים הינו מייסדו 
של הפורום הכלכלי הערבי אשר נועד לפתח ולהעצים אנשי 

ונשות עסקים ויזמים ערבים.

ד״ר סאמי מיעארי
תל-אביב  באוניברסיטת  עבודה  ללימודי  בחוג  מרצה 

ובאוניברסיטת אוקספורד, ומנכ״ל הפורום הכלכלי הערבי.

ד״ר מאהא כרכב-סבאח 
ומנהלת  בן-גוריון  באוניברסיטת  לסוציולוגיה  בחוג  מרצה 

יחידית המחקר בפורם הכלכלי הערבי.

פרופ׳ ד״ר ראסם חמאוסי

וגיוגרפיה עירונית במחלקה לגיוגרפיה ומדעי סביבה  מורה לתכנון עירוני 
השנים  בין  מערבי  לגליל  ובמכללה   ,1996 משנת  חיפה  באוניברסיטת 

2018-2011, וראש מרכז התכנון והמחקרים בכפר-כנא.
עבד כחוקר בכיר וראש פרויקט של ספר החברה הערבית במכון ון ליר בין 

השנים 2011-2009, וערך ספר »החברה הערבית«.
 ,2009-2007 השנים  בין  הישראלית  הגאוגרפית  האגודה  ראש  היה 

ובשנת 2012 קיבל אות יקיר איגוד המתכננים בישראל.
העברית  מהאוניברסיטה  עירונית  בגיוגרפיה  דוקטור  של  סטטוס  השיג 
 London School of ב-  פוסט-דוקטורט  בלימודי  והמשיך  בירושלים, 
 Queen -ועוד פוסט-דוקטורט ב ,Economics and Political Science

Mary and Westfield College בלונדון.



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14



15



16



17

راسم محيي الدين خمايسي

د. سامـــي ميعـــاري          د. مها كركبــي صبـــاح 

سلسلة أوراق عمل المنتدى اإلقتصادي العربي

تموز 2021ورقة عمل رقم 6

نظرات في ِسّن التقاعد

משרד פישר בכר חן וול אוריון ושות׳
مكتـب فيـرش بـاخـر حيـن وول أوريـون وشـركـائه

המחקר נערך בחסות   نُِشـر هـذا البـحـث برعايــة

ورقـــة عمــل رقــم 10     تشرين اول 2022

סידרת ניירות עבודה של הפורום הכלכלי הערבי 

יולי 2021נייר עבודה מס׳ 6

העלאת גיל 
פרישת הנשים 
משוק העבודה

ד״ר סאמי מיעארי     ד״ר מאהא כרכב-סבאח

משרד פישר בכר חן וול אוריון ושות׳
مكتـب فيـرش بـاخـر حيـن وول أوريـون وشـركـائه

המחקר נערך בחסות   نُِشـر هـذا البـحـث برعايــة

סידרת ניירות עבודה של הפורום הכלכלי הערבי 

יולי 2021נייר עבודה מס׳ 6

העלאת גיל 
פרישת הנשים 
משוק העבודה

ד״ר סאמי מיעארי     ד״ר מאהא כרכב-סבאח

משרד פישר בכר חן וול אוריון ושות׳
مكتـب فيـرش بـاخـر حيـن وول أوريـون وشـركـائه

המחקר נערך בחסות   نُِشـر هـذا البـحـث برعايــة

األرض والمسكن 
روافــع اقتصـاديــة 



18
- 6 - 

المنتدى االقتصادي العربي 
منتدى األبحاث االجتماعية-االقتصادية والتخطيط االستراتيجي

مؤسسة  هو  االجتماعية-االقتصادية  السياسات  دراسات  منتدى 
مسجلة، مستقلة غير سياسية وغير ربحية تهدف لدراسة القضايا 
ودراسات  التطبيقية  البحوث  وإجراء  االجتماعية-االقتصادية، 
السياسات بمستوى علمي رصين في مجاالت االقتصاد والمجتمع، 
من أجل إحداث تغيير جوهري في األوضاع االجتماعية-االقتصادية 

للمجتمع العربي في إسرائيل.

واالقتصادية  االجتماعية  للسيرورات  كبرى  أهمية  المنتدى  يولي 
الفجوة  العربي، وكذلك يهتم بسياق  المجتمع  وقوتها في تشكيل 
األقلية  بين  القائمة  االجتماعية-االقتصادية  والفروقات  العرقية 

العربية المهمّشة وبين واألغلبية اليهودية في إسرائيل. 

وسيدات  رجال  وتعزيز  تقوية  جدًا  المهم  من  أنه  المنتدى  ويرى 
األعمال في المجتمع العربي الذين يشكلون قوة دفع مهمة لالقتصاد 
في هذا المجتمع، وبالتالي فالمنتدى االقتصادي العربي هو مظلة 
أسس  كذلك،  العرب.  والمبادرين  األعمال  لرجال  وبحثية  مهنية 
المنتدى االقتصادي العربي نادي رجال وسيدات األعمال العرب في 
والمبادرين  األعمال  وسيدات  رجال  تمكين  بهدف  العربي  المجتمع 

والمبادرات العرب وتطوير قدراتهم.

د. سامي ميعاري
عام  ومدير   - ُأوكسفورد  وجامعة  أبيب  تل  جامعه  في  محاضر 

المنتدى االقتصادي العربي

د. مها كركبي صباح 
بن  جامعة  في  االنسان  وعلم  االجتماع  علم  قسم  في  محاضرة 

غوريون ومديرة وحدة األبحاث في المنتدى االقتصادي العربي
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بروفيسور دكتور راسم خمايسي
أستاذ التخطيط الحضري والجغرافيا الحضرية في قسم الجغرافيا والدراسات 

البيئية بجامعة حيفا منذ عام 1996، وفي كلية الجليل الغربي بين -2011

2018, ورئيس مركز التخطيط والدراسات كفركنا. 

عمل كباحث كبير ورئيس مشروع كتاب المجتمع العربي في معهد فان لير 

بين 2011-2009، وقام بتحرير كتاب »المجتمع العربي«.

ترأس الجمعية الجغرافية في إسرائيل بين 2009-2007، وحصل على درجة 

»عزيز التخطيط« لعام 2012.

حصل على الدكتوراه في الجغرافيا الحضرية من الجامعة العبرية في القدس، 

 London School of Economics and في  البوست-دكتوراه  وأكمل 

 Queen Mary and في  اخرى  وبوست-دكتوراه   Political Science

Westfield College في لندن.
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راسم محيي الدين خمايسي1

استهـــالل

العرب،  المواطنين  حياة  في  المركزية  القضايا  احدى  والمسكن  األرض  مسائل  تعتبر 
القيادات وافراد المجتمع،  وموجوده دائما على سلم أولويات جدول اعمال، كال من 
عاملين من اجل الدفاع عن األرض حمايتها، حفظها وتخطيطها لتشكل مركب مركزي 
ابعاد  لها  المسائل  العربية. هذه  البلدات  اقتصادية في  المسكن وخلق روافع  توفير  في 
نسعى  ال  الموجزة  المقالة  هذه  في  واقتصادية.  رمزية، خدماتية  قيمية،  قومية،  وطنية، 
للتركيز على الجوانب القومية والوطنية لمسألة االرض والمسكن لدى المواطنون العرب 
الفلسطينيون )فيما يلى المواطنون العرب(، بل نرغب بتناولها من الجوانب الوظائفية 
الوطنية/القومية  الجوانب  بين  وثيق  عضوي  ارتباط  هناك  ان  وعينا  مع  االقتصادية، 
والمسكن،  األرض  لمسائل  واالقتصادّية  المدنية/الوظائفية  الجوانب  وبين  والرمزية 
خاصة في حالة استمرار الصراع على ملكية، إدارة وتخطيط األرض وتوفير المسكن بين 

مؤسسات الدولة وبين حاجة ومكانة المواطنون العرب.

والقروي،  الحضري  الحيز  المسكن وتطوير  لتوفير  اساسي  األرض هو شرط  توفير  ان 
على ما يشمله من خدمات ووظائف تشكل متطلبات وجودية لإلنسان. توفير األرض 
والمؤسسات  المحلية  السلطة  او  الدولة  قبل  من  تخصيصها  او  امتالكها  بواسطة  يتم 
استخدامها  المتصرف  او  المالك  يستطيع  لكي  باألرض.  والمتصرفة  المالكة  االهلية 
لمشروع سكني او مشروع اقتصادي خدماتي، ال بد ان تخصص األرض لهذه الغايات 
القانون رخص  هذا  تمنح حسب  البالد.  في  به  المعمول  والبناء  التنظيم  قانون  حسب 
بناء وتطوير بموجب مخططات هيكلية مقرة بموجبه. كما ان من شروط اخذ رخصة 

1    بروفيسور راسم محيي الدين خمايسي، مخطط مدن وجغرافي، أستاذ التخطيط والجغرافيا الحضرية، قسم 
الجغرافيا، جامعة حيفا، ورئيس مركز التخطيط والدراسات، كفركنا.

روافــع اقتصــاديــة 
األرض والمسكن
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يقوم  من  العقاري.  السجل  في  مسجل  األرض  على  ملكية  اثبات  توفر  األرض  في  تطوير 
بمنح رخصة بناء وإصدار كوشان طابو او وثيقة امتالك وتصرف في األرض هي المؤسسات 
التي تحدد لمن تنتسب األرض من حيث  العاملة. كما ان هذه المؤسسات هي  الحكومية 
طابو،  كوشان  البناء،  )رخصة  العوامل  هذه  محلية.  سلطة  نفوذ  منطقة  أي  ضمن  وقوعها 
تقسيم األرض بين مالكين وبين سلطات محلية(، تساهم كثيرا في تحديد فرص التطوير على 
األرض وسعرها. معظم هذه العوامل متأثرة بشكل مباشر من السياسات الحكومية وتطبيقها 
على زيادة العرض، لتلبية احتياجات الطلب المجتمعي على األرض، وتمكين توفير حلول 
سكنية للمجتمع بالحجم، الشكل والموقع المناسب. هكذا فان توفير الحلول السكنية مرتبط 
المسكن ال يقف على كونه مطلب اجتماعي، بل هو محرك  بتوفير األرض. كما ان توفير 
البيت  بناء  البلدة، وذلك يشمل شراء ارض،  الدائرة االقتصادية في  اقتصادي رئيسي يدفع 
البناء  متطلبات  لتوفير  ومصانع(  تجار  حرفيون،  )عمال،  االقتصادية  المؤسسات  وتفعيل 
واالشغال للبيت. بهذا السياق، تهدف هذه المقالة الموجزة القاء بعض الضوء على الجوانب 
االقتصادية والوظائفية لمسالة األرض والمسكن لدى المواطنين العرب، من خالل عرض 
موجز لسبل توفير األرض، ادارتها، استخدامها، عمليات البيع والشراء والمرابحة بها، كثافات 
استخدامها، ونختم بعرض بعض آفاق سياسات مشار اليها لكي نحرك العملية االقتصادية 
المتعلقة باألرض والمسكن في البلدات العربية لتلبي احتياجات المواطنين العرب، اخذين 
المتنوع. نعتمد في  المجتمع  بها هذا  التي يمر  القيمية والسلوكية  التحوالت  بعين االعتبار 
عرض المقالة على المنهج الوصفي النقدي المقارن، معتمدين على أبحاث سابقه أجريت 
َفّعال  كذلك من قبل الكاتب، والذي يستخدم منهجية “الباحث كالعب” بصفته “مخطط 
مقاوم” يعمل في مجال التخطيط ليلبي احتياجات المواطنين العرب في محيطهم ووطنهم.

حصــر موجـــة يقلــل العــرض 
وال يستجيــب للطلـــب

قومية، ولكنها  أيديولوجية  اعتبارات  تنطلق من  اسرائيل  األراضي وتخطيطها في  سياسات 
النيوليبرالية(  السوق  )اقتصاد  اقتصادية  اعتبارات  من  األخير،  العقد  في  خاصة  متأثرة، 
صياغة  في  ساهمت  مجتمعة  االعتبارات  هذه  وبيئية.  جغرافية  ديموغرافية،  واعتبارات 
سياسات تمليك، إدارة وتخطيط حيزي يدفع في اتجاه حصر موجه لألراضي المخصصة 
للتطوير، اخذة بعين االعتبار تخصيص األراضي لتطوير االنتماء القومي واالثني للبلدة. ان 
بموجب  تدار  والتي  إسرائيل،  في  األراضي  من   93% حوالي  على  المركزية  الدولة  سيطرة 
ُتَمكن  السيطرة  هذه  ان  بل  عفوي.  امر  ليس  هذا   ”1960 إسرائيل  أراضي  أساس  “قانون 
مؤسسات الدولة التصرف بشكل حر بشأن توزيع األراضي، تخطيطها وتخصيصها لتحقيق 
منصفة.  او  عادله  غير  أسس  على  والبيئية  واالقتصادية  االجتماعية  الجيوسياسية،  أهدافها 
هذه  ورافقت  الدولة،  أراضي  بعض  في  خصخصة  بداية  شمل  األخير  العقد  ان  صحيح 
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العامة  األراضي  في  الخصخصة  هذه  ان  المالحظ  ولكن  نقاشات كثيره.  التحوالت 
التي تملكتها الدولة وتديرها سلطة أراضي اسرائيل، رافقتها اعتبارات اقتصادية تشمل 
تمليك األراضي التي تم حكرها لمتصرفيها، منح حقوق تخطيط على هذه األراضي 
البلدية لتكثيف البناء بها. ومع ذلك ارتفع مركب االعتبارات االقتصادية في تحديد 
سعر األرض، استخدامها وتخصيصها. هذه التحوالت لم تقف في البلدات اليهودية، 
االقتصادية من  المنافع  بعض  يستطيعون جلب  الذين  العرب  المواطنين  بل شملت 
تغيير السياسات، رغم ان بعضها حصرت وقللت فرصهم مثل “قانون لجان االنتخاب 
2011” الذي يحول دون إمكانية سكن مواطنون عرب بحوالي 434 بلدة يهودية، او 
تحديد الفوز ببعض مناقصات األراضي بمن هم ادوا الخدمة األمنية )الجيش او قوي 
االمن(، خاصة وان معظم المواطنون العرب ال يؤدون الخدمة العسكرية اإللزامية. كما 
ان رفض عرفي مقبول على دخول العرب للسكن في بلدات يهودية والفوز بعطاءات 
سكن بها، كما حدث على سبيل المثال عام 2017 في العفولة، هو مركب إضافي في 

حصر وتقليص عرض األراضي للمواطنين العرب.

كجزء من عملية خطاب وسلوك الحصر في األراضي نجده مكرر في خطاب التخطيط 
وإدارة الحيز والذي يتلخص في ان إسرائيل تعاني من شح األراضي وان مورد األرض 
هو ثمين ويجب ترشيد استخدامه. هذا الخطاب وترجمته الى خطط نجده مطبق في 
العربية )ח׳מאיסי, 2017(، مما  البلدات  المقونن والضابط على  التخطيط  منهجية 
يحصر فرص التطوير بها، وال يعترف بقرى عربية قائمة، بينما يوسع حيزات البلدات 
المدينية والقروية اليهودية، بشكل مغاير ومختلف عما يعمل به في البلدات العربية. 
تشير  التي  المركزية  اإلحصاء  دائرة  معطيات  نعرض  وسرديته  الخطاب  هذا  لنقض 
الى ان مساحة األراضي المخصصة للتطوير في إسرائيل بلغت عام 2013 ما نسبته 
%5.6 من مساحة الدولة )22.072 كلم مربع(، والباقي هي أراضي مفتوحة. توزيع 
االستخدامات لألراضي المطورة هي كالتالي: %66.0 للسكن، %14.3 بنى تحتية 
ومواصالت، %4.7 صناعة، %4.7 تجارة ومكاتب، %9.4 مباني عامة ومجتمعية 
من   .2)7-11  :2021 לסטטיסטיקה,  מרכזית  المركزية/לשכה  اإلحصاء  )دائرة 
فنسبة  االلوية،  المطورة حسب  المناطق  مساحة  في  تفاوت  هناك  ان  بالذكر  الجدير 
التطوير في لواء تل ابيب وصلت %64.2، بيمنا في لواء الشمال وصلت %6.6 ولم 
تتجاوز %1.6 في لواء الجنوب. وهذا يعني انه ال يوجد مبرر لخطاب وسلوك الحصر 
الموجه والضابط، خاصة على اعتبار تمييزي قومي واثني، مع أنني ممن يؤيدون بشكل 
التوزيعي،  واالنصاف  والعدل  االستدامة  مبادئ  متبنيا  األرض،  استخدام  ترشيد  عام 
ويشمل ذلك كافة المواطنون والبلدات، خاصة في مسالة توزيع األرضي وتخصيصاته 

التخطيطية.

الدولة،  قبل  أراضي عربية من  الى مصادرة  باألساس  الحصر مردها  جزء من عملية 

https://www.cbs.gov.il/he/publications/DocLib/2021/Shnaton72.pdf  2
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والحقا الى تغيرات وتحوالت اجتماعية داخل المجتمع والبلدات العربية والمرتبط بواقع 
توزيع األراضي غير العادل/المتساوي بين المالكين العرب، وزيادة السكان مقابل انخفاض 
آفة  من  العرب  المواطنون  عانى  لقد  للتطوير.  المتوفرة  األراضي  حجم  في  ملحوظ  نسبي 
ربع  حوالي  ان  كما  إسرائيل،  دولة  إلقامة  األول  العقد  خالل  خاصة  األراضي،  مصادرة 
المواطنين العرب هم مهجرين في وطنهم، حيث منحوا حق المواطنة، ولكنهم لم يمنحوا 
حقهم على ارضهم ويستعيدوها. وتقدر مساحة األرض التي يملكونها مواطنون بحوالي 3% 
من مساحة الدولة. هذه المساحة ال تشمل مساحة األراضي العربية في النقب، والتي مازالت 
الدولة ترفض االعتراف بملكية أصحابها عليها، وتعرفها الدولة كأراضي تابعة لها، حتى لو 
انها مسكونة من قبل أهلها. زيادة المواطنين العرب من حوالي 158 ألف عام 1949 لحوالي 
1.650 ألف عام 2020، لم ترافقها زيادة موازية باألراضي المملوكة من مواطنين عرب. 
بل على العكس انخفضت المساحة المملوكة من قبل المواطنين العرب بشكل مطلق نتيجة 
أجيال  ثالثة  بين  لألرض  والتوريث  السكان  عدد  لزيادة  نتيجة  نسبي  وبشكل  للمصادرة، 
تقريبا. النتيجة هي ان أكثر من ثلثي المواطنون العرب ال يملكون ارض بملكية خاصة، كما 
ان هذه النسبة تزداد لحوالي ثالثة ارباع السكان العرب ال يملكون أراضي داخل مسطحات 
الخرائط الهيكلية المصدقة، باستثناء األرض التي يسكنون عليها حاليا. أي ان معظم الجيل 
الهيكلي  المخطط  في محيط  ارض  يملك  ان ال  المتوقع  العرب من  المواطنين  القادم من 
المصدق لبلدته، وبذلك يصعب عليه، بل ربما يستحيل تلبية متطلباته لإلسكان في البلدة 
التي ولد ويسكن والديه بها حاليا، ويضطر للتفتيش عن حلول سكن خارج ما كان متعارف 
عليه حتى االن. هذا التغيير البنيوي قلص نسبيا حجم األراضي المتوفرة للسكن، وساهم في 
توفير  المساكن ومصادر  األراضي، سعر  السكن، سعر  أنماط  في  تغييرات وتحوالت  دفع 
ومخصصة  مخططه  دولة  أراضي  تخصيص  ذلك  ويشمل  حكومي،  بدعم  وسكن  أراضي 
اقامة اسكانات  الشابة بما في ذلك  المبادرة إلقامة مشاريع إسكان لألزواج  بداية  للسكن، 
ميسرة في البلدات العربية، خاصة البلدية منها، او هجرة ازواج شابة عربية للمدينة والبلدة 

اليهودية المجاورة لكي يستطيعوا حل مشاكل السكن لديهم.

محــددات توفيـــر األراضــي للسكـــن

نقص في ملكية األرض لألسرة او للفرد يشكل معيق توفير المسكن، ومع ذلك إعاقة الدائرة 
االقتصادية المرافقة والمتعلقة بقطاع اإلسكان وفي توفير المسكن. ينظم مع نقص الملكية 
الخاصة على األراضي الخاصة المتاحة للسكن وتوزيعها بشكل عادل تحديد مناطق نفوذ 
البلدات العربية وتوفير أراضي دولة في محيطها. أهمية توفر ارض خاصة مرده العتماد سوق 
بواسطة مقاولون  السكن  توفير  بدائل  الذاتي وشحة  البناء  العربية على  البلدات  في  السكن 
وان  والحرة.  الفعالة  السكن  سوق  حركة  يقلص  مما  الحكومة،  من  مدعومون  ومبادرون 
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قبض  في  تساهم  المتنوعة  االحتياجات  تلبي  ومتاحه  دوله مخططة  أراضي  محدودية 
وتقليص سوق السكن. بدراسة قمنا بها لمعرفة مساحة مناطق النفوذ لثمانية وسبعون 
 93% 85 سلطه محلية(، والذي يشكلون  2006 )من اصل  سلطة محلية عربية عام 
من مجمل السلطات المحلية العربية اتضح ان مساحة نفوذهم 617.011 دونم تشكل 
حوالي %3 من مساحة الدولة، بينما يسكن في هذه البلدات %15 من مواطني الدولة. 
فقط  وصلت  العربية  البلدات  هذه  نفوذ  منطقة  في  خاصة  بملكية  األراضي  مساحة 
310.763 دونم، تشكل %50.4 من منطقة النفوذ، و235.154- دونم بملكية الدولة 
والصندوق القومي اليهودي )بإدارة دائرة أراضي إسرائيل( ُمشِكلة حوالى %38.1 من 
منطقة نفوذهم، 65.574 دونم تشكل %10.6 مازالت متنازع على الملكية بين الدولة 
واصحابها المتصرفين بها )ال تشمل أراضي النقب(، وفقط 5.520 دونم تشكل 0.9% 
من منطقه النفوذ هي بملكية السلطة المحلية. وإذا ما اضفنا الملكية وضوابط التخطيط 
بموجب مخططات هيكلية قطرية، إقليمية ومحلية كل ذلك مجتمع معا يشكل معيق 

توفير أراضي للسكن وللفعاليات االقتصادية. 

إقامة  إقرار  عند  الداخلية  وزير  قبل  من  النفوذ  مناطق  تحديد  العتبارات  دراسة  وان 
أراضي تؤخذ عند رسم حدود  اعتبارات جيوسياسية  وملكية  سلطة محلية، تظهر ان 
منطقة النفوذ او تعديلها. ليس صدفة يتم اخراج أراضي دولة قابلة للتطوير من مناطق 
نفوذ البلدات العربية ومنحها لبلدات يهودية مجاورة، تقام عليها مناطق صناعية شأن 
مسغاف بجانب سخنين، او تسيبوريت بجانب كفركنا والمشهد. كما ان وزارة الداخلية 
التي تمتلك صالحية تحديد مناطق النفوذ للسلطات المحلية، تجنبت شمل كل أراضي 
القرية حسب الحدود االنتدابية مما يقلص فرص تطوير البلدات العربية. فعلى سبيل 
المثال كانت مساحة أراضي قرية كفركنا حوالي   19450 دونم عام 1945. عند تشكيل 
10050 )למ״ס,  السلطة المحلية عام 1968 تم تعيين منطقة نفوذ كفركنا بمساحة  
2021(، أي %51.6 من مساحة أراضي القرية، وتنتظر إقرار توسيعها بحوالي 1400 
دونم. اما مساحة الخارطة الهيكلية الشاملة المصدقة للتطوير عام 2021 وصل حوالي 
6876 دونم مخصصة للتطوير من اصل 11433 دونم مساحة األراضي المشمولة في 
حدود الخارطة الهيكلية الشاملة المخصصة لخدمة كفركنا لعام 2040. أي ان مساحة 
أراضي  مساحة  من   35.3% حوالي  تتجاوز  ال  في كفركنا  للتطوير  الممكنة  األراضي 

القرية.

 لقد فحصنا نسبة معدل مساحة التطوير داخل مناطق نفوذ البلدات العربية اتضح انه 
نسبة  تفصيلي  بشكل  نعرض   3 رقم  الجدول  وفي  النفوذ.  مناطق  ربع  وصلت حوالي 
استغالل مناطق النفوذ داخل 12 بلديه عربية، ومن المعطيات يتضح ان معدل نسبة 
استغالل مناطق نفوذهم بلغت عام 2013 حوالي %37.4، أي ان حوالي %62.6 من 
مناطق نفوذ البلديات العربية ما زالت أراضي غير مطورة وتخضع لضوابط تخطيطية 
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تحول دون تطويرها مما يتطلب االمر توسيع نفوذ البلدات العربية وتوفير أراضي قابلة للتطوير 
بها، بما في ذلك شمل أراضي دولة لتخطيطها وتحويلها لتكون متاحة للتطوير والمساهمة 

في حل مشاكل السكن والتطوير االقتصادي.

حاليا فان معظم السلطات المحلية قدمت طلب توسيع منطقة لنفوذها وعلى األخص لشمل 
أراضي دولة قابلة لتطوير حي سكني، كما هو شان اكسال، سخنين، يافة الناصرة، نحف، 
المشهد وكفركنا، او تخصيص أراضي للتطوير االقتصادي مثل إقامة مناطق تشغيلية او طلب 
تقسيم المداخيل من مناطق صناعية وتشغيلية قائمة بشكل يؤمن العدل التوزيعي االقتصادي، 
لجان  ستة   2016 عام  الداخلية  وزير  اقام  معلقة.  الطلبات  هذه  بشأن  القرارات  زالت  وما 
تحديد حدود جغرافية تقوم بدراسة طلبات السلطات المحلية، بما في ذلك العربية، لتوسيع 
السلطات  الموجودة في  الصناعية والتشغيلية  المناطق  إيرادات  او اخذ حصتها من  نفوذها 
المحلية اليهودية )البلديات والمجالس اإلقليمية( المجاورة كجزء من سياسة تطبيق العدل 
التوزيعي. هذه اللجان تفتقر الى تمثيل عربي مناسب، كما انها تعمل وببطيء وال تحدث 
وتوسيع  تعديالت  هناك  ان  العربية.  صحيح  البلدات  نفوذ  تعديل حدود  في  بنيوي  تغيير 
حدود بلدات عربية مثل عرابه، طرعان، شبلي ام الغنم، دالية الكرمل وعسفيا، ولكن مازالت 
ملحوظ  تأخير  وهناك  مقرة  غير  المداخيل  توزيع  وإعادة  الحدود  توسيع  طلبات  من  كثير 

باتخاذ القرار بشأنها.  

أحد المعيقات المركزية في توفير األرض للتطوير بشكل عام والتطوير السكني بشكل خاص 
األرض وتخصيص  موارد  توزيع  أداة  التخطيط  الرسمي. يشكل  الهيكلي  بالتخطيط  متعلق 
حقوق تطوير عليها. حتى العقد األخير مورس تخطيط حيزي مقونن ضابط محاصر ومقلل 
تطوير للبلدات العربية، مما ادخلها الى معيقات تنموية، ودفع السكان للبناء بدون تخطيط 
الحلول  لهم  يوفر  ال  الذي  القانون  لمخالفة  مضطرين  الحاالت  بعض  وفي  وترخيص، 
واجتماعية  اقتصادية  ضائقة  في  أصحابه  ترخيص  وبدون  المخالف  البناء  ادخل  السكنية. 
نتيجة لألعباء والغرامات المالية التي تفرض على الشخص الذي اضطر لبناء بيته على أرضه 
ُمْكَرها بدون ترخيص، الن المؤسسات لم تعد مخططات هيكلية تناسب تطوير البلدة وتلبي 
ل عام 2015 والذي يعرف بطاقم “120  االحتياجات. لهذه النتيجة وصل طاقم حكومي ُشّكِ
يوم”. توصيات هذا الطاقم اقرت بقرار حكومي وجزء منة شمل في خطة الحكومة الخمسية 
لتطوير المجتمع العربي 2016 - 2020 والتي تعرف بخطة رقم 922 وهي ما زالت في طور 
اإلنجاز الجزئي وتواجه معيقات واشكاليات ال نريد الخوض فيها في هذا المقال. مع ذلك 
فان لمعظم البلدات العربية تعد مخططات هيكلية شاملة جديدة. هذه المخططات بحاجة 
ماسة الى تحويلها لمخططات تفصيلية وتشمل تطبيق منظومة التوحيد واالفراز. ألجل ذلك 
ال بد من تجهيز السلطات المحلية، واقسام الهندسة بها ولجان التنظيم المحلية العاملة والتي 
تقدم خدمات التخطيط وإصدار الرخص للسلطات المحلية التابعة لها، بموجب المخططات 
الجديدة التي يمكن ان تساهم في تطوير البلدات، إذا ما ترجمت الى مشاريع انجاز يتشارك 

بها السلطات المحلية والقطاع الخاص بدعم حكومي. 
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المخططات  القطرية فان هناك تقدم في اعداد وإقرار  التخطيط  حسب معطيات مديرية 
الهيكلية للبدات العربية. وان صورة الوضع حسب مديرية التخطيط عام 2021 كان لحوالي 
114 من أصل 133 بلده عربية مستقلة معترف بها توجد خارطة هيكلية مقرة او في مرحلة 
متقدمة من االعداد. يوجد لحوالي 75 بلده منها مخطط هيكلي محتلن ومقر، منهم 51 
تم إقرارها في العقد األخير. لـ 32- بلدة عربية مخططاتهم بمراحل التصديق القانوني، 
ولسبع بلدات بمرحلة االعداد. %80 من مجمل المخططات المعدة للبلدات العربية بودر 
لها وتم تقديمها من مديرية التخطيط المركزية والتي تشكل حوالي %95 من مجمل 133 
ولكن  المعطيات كإنجاز،  لهذه  ينظر  ربما   .)37 :2021 التخطيط،  )مديرية  عربية  بلدة 
فحص معمق يبين ان التخطيط الهيكلي ما زال يشكل معيق في توفير السكن الالئق كما 
ونوعا ويحد من التطور االقتصادي وتفعيل سوق اقتصادي حر في البلدات العربية. ويمكن 

تلخيص المعيقات بالنقاط التالية:

ما زال أكثر من 100 ألف عربي يسكنون بقري غير معترف بها ويعيشون ضائقة سكنية وبيئية . 1
ويدفعون غرامات عالية، باإلضافة للتهديد بالهدم.

منها . 2 محتلن،  مخطط  غياب  من  تعاني  العربية(  البلدات  من   43.6%( عربية  بلده   58 لحوالي 
يعني  وهذا  الهيكلي،  التخطيط  مرحلة  في  موجودة  او  مقر  لهم مخطط  توجد  ال  بلدة  ل19- 
غياب مخطط يمكن بموجبة منح رخص بناء لمباني سكنية، او لمباني عامة او منشأت اقتصادية 

)مصانع، ورش(.

اقرار المخططات الهيكلية الشاملة للبلدة ال يعني ان بموجبها يمكن استصدار رخص بناء، اال . 3
بعد اعداد مخططات محلية تفصيلية تشمل تطبيق نظام إعادة توحيد وافراز )חמאיסי, 2017(. 

اعداد هذه المخططات وإقرارها يتطلب وقت وتغيير في نظام األراضي المخصصة للتطوير.

معظم األراضي المشمولة في المخطط الهيكلي هي ارض خاصة والتي تصل ألكثر من 80% . 4
من األراضي المخصصة للتطوير في هذه المخططات. هذه األراضي الخاصة غير موزعة بشكل 
متساوي من السكان، بل هي مركزة بيد بعض المالكين، وان حوالي ثلثي االسر العربية ال تمتلك 
ارض متاحة ومتوفر للسكن. كما ان معظم األراضي غير مسجله على اسم الحائزين على األراضي 
القانون، مع انهم يملكونها حسب األعراف. تخلق الفروقات في نظام  والمتصرفين بها حسب 
األراضي بين القانون واألعراف صراعات ونزاعات على ملكية األرضي مما تعيق إمكانية الحصول 
على رخصة بناء حسب قانون التنظيم والبناء 1965 وتعديالته التي تجاوزت 127 تعديل والتي 

تقلص فرص استصدار رخصة بناء سكني او منشأه اقتصادية.

  اعداد مخطط هيكلي مطور وتصديقه من قبل مؤسسات التخطيط هو شرط أساسي لتوفير . 5
حلول سكنية، ولكنه لوحده ال يكفي، بل يجب ان ترافقه عمليات مبادرة لتطوير البنى التحتية 
وتنظيم المجتمع على أساس قوانين مساعدة مقرة ومعمول بها من قبل السلطة المحلية. كما 
ان على أصحاب األراضي التعاون مع السلطة المحلية وااللتزام بإنجاز المخطط وعدم مخالفته 
الصالح  يخلق ضررا في  عامة مما  لمرافق  او  للطرق  أراضي مخصصة  بناء مخالف في  بواسطة 
السكان  وعي  تطوير  ان  الى  السياق  في هذا  نشير  ان  يجب  توفير حلول سكنية.  ويعيق  العام 
لثقافة التخطيط، والمشاركة والتعاون فيما بينهم سيساهم في إزالة بعض المعيقات امام إقرار 
مخططات هيكلية وانجازها، ومع ذلك المساهمة في توفير حلول سكنية وتحريك عجلة االقتصاد 

المتعلقة بإنجاز المخطط الهيكلي للبلدة. 
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اسقاطـــات وتبعـــات الحصـــر الحيـــزي 
ومحـــددات توفيـــر أرضــي للسكــــن 

لسياسة الحصر والتحدي الحيزي تبعات سلبية على تطوير المواطنين العرب واعاقة التنمية 
الذي يشكل مطلب أساسي لحياة كريمة  لديهم، وخاصة في مجال اإلسكان  االقتصادية 

للفرد والمجتمع. يمكن ان نوجز هذه االسقاطات والتبعات بالنقاط الرئيسة التالية.

في  نقص   .1 مركبات:  عدة  من  مشكلة  السكنية  الضائقة  ان  حيث  سكنية؛  ضائقة  خلق 
بيئة   .3 للغرفة(،  للدونم/افراد  سكن  )وحدات  سكنية  كثافة   .2 مطلوبة،  سكن  وحدات 
التي تمكن  األراضي  4. شح  التحتية،  والبنى  الخدمات  توفر  سكنية غير الئقة من حيث 
توفير حل سكني.  هذه المركبات األربعة موجودة في معظم البلدات العربية، مما يمكننا ان 
ندعي ان غالبية المواطنون العرب يعيشون في نوع من الضائقة السكنية بموجب المعايير 
األربع انفة الذكر. في دراسة أجريت من قبلنا )خمايسي/ח׳מאיסי, 2015( عنوانها “بين 
القيمة االجتماعية والعقارية: قطاع االسكان لدى المواطنين العرب في إسرائيل«، تناولنا 
بها التحوالت في قطاع اإلسكان لدى المواطنون العرب. حسب هذه الدراسة اتضح ان 
القادمة سيكون حوالي  العشرون سنه  السكن خالل  السنوي على وحدات  الطلب  معدل 
لتلبية  المطلوبة  السكن  في وحدات  النقص  يقدر  حاليا  سنوية.  ألف وحدة سكن   12.5
يشمل  ال  هذا  سنويا،  سكن  وحدة  ألف  عشرون  بحوالي  العرب  المواطنين  احتياجات 
القرى غير المعترف بها في النقب التي تعاني من ضائقة سكنية خانقة. وان الدراسة تشير 
الى انه مطلوب توفير حوالي بين -270 300 ألف وحدة سكن لتلبية احتياجات السكن 
القادمين، وذلك من اجل سد النقص الحالي  للمواطنين العرب خالل العقدين ونصف 
وتوفير المتطلبات المستقبلية. وحسب المخطط االستراتيجي للسكن الذي اعد من مديرية 
التخطيط والمجلس القومي لالقتصاد، والتي صودقت من الحكومة فان توقع احتياجات 
السكن االضافية  للسكان العرب عام 2040 يصل لحوالي 540 الف وحدة سكن3 )يشمل 
القدس الشرقية(. ال شك ان توفير هذا الكم من الوحدات السكنية سيكون محرك اقتصادي 

في واقع البلدات العربية.  

ان فحص مقارن  العربية.  البلدات  البناء في  الى تكثيف  يدفع  السكن  ان نقص وحدات 
للكثافة السكنية يظهر تحسن نسبي بين 2004 – 2014 )انظر جدول رقم 1(.

3    החלטה מספר  דר/131 של ועדת שרים לענייני תכנון, בנייה מקרקעין ודיור )“קבינט הדיור”( 
מיום 13.02.2017 אשר צורפה לפרוטוקול החלטות הממשלה וקבלה  תוקף  של החלטת ממשלה 

https://www.gov.il/he/Departments/ 2457)דר/131(.  הוא  ומספרה   02.03.2017 ביום 

policies/2017_dec2457
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 جدول رقم 1: التوزيع النسبي للكثافة السكانية لألسر العربية في إسرائيل 
حسب الكثافة )شخص للغرفة( مقارنة بين عام 2004 ، 2014   وعام 2017

الكثافة السكانية للعائالت 
العربية )عدد األشخاص للغرفة 

الواحدة(

النسبة المئوية 2017النسبة المئوية 2014النسبة المئوية 2004

26.137.837.6حتى 1
1.99 - 1.0157.243.544.7
2.99 – 2.0013.614.312.6

+33.24.35.1

المصدر: جمعية الجليل وركاز )2015(، صفحة 34 و )2018(، صفحة 129.

يتضح من الجدول تحسن نسبي على كثافة السكن في البلدات العربية، ومع ذلك مازالت 
غالبية االسر تعاني من كثافة سكنية إذا ما تم مقارنتها مع االسر اليهودية. حسب المعطيات 
فان معدل الكثافة لدى االسر العربية عام 2017 كانت 1.25 شخص للغرفة مقارنة مع 
0.81 شخص للغرفة لدى االسر اليهودية.  ومقارنة مساحة السكن للفرد في السلطات 
المحلية العربية كانت عام 2017 حوالي 26.4 متر مربع للشخص مقابل 31.8 متر مربع 
العربي  المجتمع  لدي  السكن  على  الملكية  معدل  وان  اليهودية.  المحلية  السلطات  في 
وصلت عام 2017 %90.3 مقابل %66.5 لدى مجمل سكان الدولة. وان من أسباب 
وكذلك  المجتمعية،  للثقافة  مرده  العربي  المجتمع  لدى  السكن  على  المرتفعة  الملكية 

نتيجة نقص في المباني السكنية لإليجار.

العربية  البلدات  السكن في  ان كثافة  البلدات يظهر بشكل جلي  السكن في  مقارنة كثافة 
تجاوز واقع القروية. وان معدل الكثافة شخص لكل كم مربع مبنى تجاوز 5000 شخص. 
ولعرض امثلة للكثافة السكنية قمنا بفحص الكثافة في 12 بلدية عربية )انظر جدول رقم 
3(. من الجدول يتضح ان الكثافة تتراوح بين 12.039 شخص لكم مربع في الناصرة 
و5.467 شخص لكم مربع في الطيرة. للمقارنة فان معدل الكثافة في تل ابيب 18.754 
مربع  لكم  سابقا( 11.313 شخص  عليت  )نتسيرت  نوف هجليل  مربع،  لكم  شخص 
والعفولة 8.735 شخص لكم مربع. إذا ما اخذنا بعين االعتبار النقص الحاد في الحيز العام 
)الشوارع الواسعة والساحات والمرافق العامة( )خمايسي/ח׳מאיסי, 2016(   نخلص الى 
نتيجة ان الكثافة السكنية في البلدات العربية مرتفعة نسبيا لعدد سكانها وعملية التمدن التي 
تمر بها. وان المتجول في البلدات العربية يشهد عملية تكثيف البناء بواسطة ظهور مباني 
تتجاوز أربع طبقات او تهدم مباني قديمة وتبنى مكانها مباني سكنية تشمل شقق سكنية، 
غالبا يسكنها أبناء العائلة الموسعة، او يتم استغالل أراضي كانت فارغة. عملية التكثيف 
هذه تخلق مشكلة وضائقه بيئية، الن البنى التحتية لم تعد لذلك التكثيف العملي. كما انه 
يجري تحول للسكن في شقق سكنية بدل بيوت منفردة. وحاليا وصل عدد االسر النووية 
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التحول  هذا  العربية.  االسر  من   50% حوالى  الى  منفردة  بيوت  وليس  تسكن شقق  التي  العربية 
سيزيد من الضائقة البيئية البلدية. ومما يزيد من الضائقة السكنية الواقع والقدرة االقتصادية لألسر 
العربية. فحسب المعطيات المتوفرة فان هناك زيادة في حجم الطبقة الدنيا في المجتمع العربي 
حجم  وصغيرة،  وسطية  بلدات  وفى  الجغرافية  األطراف  في  لسكنها  نظرا   )2 رقم  جدول  )انظر 
االسرة كبير نسبيا، موجودة في هوامش االقتصاد وفروع العمل، الدخل منها منخفض وتعاني من 
التحوالت في السياسة االقتصادية، من حال تطبيق سياسات دولة الرفاه االجتماعي الى سياسات 
اقتصاد السوق حسب النموذج النيوليبرالى. سيادة اقتصاد السوق دفع اسر عربية كثيرة الى تردي 
وضعها االقتصادي ودخلت الى مأزق الضائقة السكنية، وأوالدها الذين أصبحوا في جيل الطلب 
الُدنيا  تنتمي للطبقة  اليهودية  %30 من االسر  الواقع. للمقارنة، فان  على السكن يعانون من هذا 
مقابل %64.0 من االسر العربية. وان %36 من االسر العربية موجودة في الطبقة الوسطى والعليا 

معا مقارنة مع %70 من االسر اليهودية.    

جدول رقم 2: توزيع االسر العربية حسب التدرج الطبقي في عام 2002 مقارنة مع عام 
    2010

20022010التدرج الطبقي

57.364.0طبقة دُنيا

28.823.4طبقة وُسطى

13.912.6طبقة عليا

المصدر: داجن-بوزوغلو، ن.، كونور-فتياس، أ.، )2013(، الطبقة الوسطى في إسرائيل -1992 2010، تل ابيب: مركز ادفا.
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جدول رقم 3: واقع مقارن لمؤشرات اقتصادية بين البلديات العربية عام 2020

اسم 
البلدية

عدد 
السكان 

)االف(

مساحة منطقة 
النفوذ )دونم(

نسبة 
استغالل 

نسبة 
منطقة 

النفوذ غير 
مطورة 
2013

كثافة 
السكان 

على األرض 
المخصصة 

للسكن 
شخص لكل 

كم مربع 
2013

عدد وحدات 
السكن 

المسجلة 
في سجل 

المباني
2021

عدد 
وحدات 
السكن 
التي تم 
االنتهاء 

منها 
2020*

77.814.17051.312.03917.460115الناصرة
5.520290**73.832.4164.99.607رهط

56.825.96074.49.13418.043119ام الفحم
44.618.91070.210.79010.30255طيبة

42.519.63066.77.66311.841107شفاعمرو
34.929.72082.89.4537.94469طمرة

32.211.53060.78.8098.423139سخنين
باقة 

الغربية
30.58.93038.95.8796.41959

27.111.87052.65.4676.84170طيرة
26.38.40062.97.9316.21689عرابة

23.59.31066.99.0525.13562كفرقاسم
23.58.41058.68.5484.52772قلنسوة
23.320.76020.16.7854.77571المغار

 المصدر: تجميع من دائرة اإلحصاء المركزية )2016(، بروفيل سلطات محليه بلدية، نشرة رقم 1683 ومن دائرة 

اإلحصاء المركزية )2021( بروفيل سلطات محلية بلدية، نشرة رقم 1835

*هذه الوحدات السكن المسجلة والتي برخصة وشهادة اشغال من اللجنة المحلية للتنظيم والبناء.

** عدد وحدات السكن في رهط المسجلة في دائرة اإلحصاء المركزية ال تمثل الرقم الحقيقي والذي يقدر بحوالي 

16.500 سكن. كما ان عدد وحدات السكن ال تشمل تلك المبينة بدون رخصة والتي نقدرها بحوالي %10 من وحدات 

السكن في البلديات.

الذاتي  البناء  أسلوب  على  االعتماد  استمرار  الجل  وندرتها؛  للسكن  األراضي  سعر  ارتفاع 
المنفرد للبيوت. هذا األسلوب شكل المصدر الرئيسى لتوفير السكن في البلدات العربية مع 
السكن حسب  توفير  اإلسكان.  وشركات  المقاولين  الحكومه،  بواسطة  السكن  توفير  غياب 
أسلوب البناء الذاتي يشترط توفير ارض بملك خاص مخططة. حاليا فان شح األراضي المتوفر 
للسكن ساهمت في خلق ضائقة سكنية، وارتفاع ملحوظ بسعر األراضي وحسب نتائح مسح 
جمعية الجليل )2015; 2018(، وكذلك باالعتماد على تقارير مخمني اراضي )خمايسي/
ח׳מאיסי, 2015( وصل سعر متر االرض للبناء الى ما يزيد عن 3000 شاقل للمتر المربع، 

هذا اذا توفر. 
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جدول رقم 4: متوسط سعر األراضي في البلدات العربية حسب الموقع ومكانة 
السلطة المحلية أسعار 2014

 السعر )بالف دوالر(مجالس محلية
251.8متوسط سعر الدونم للبناء داخل المسطح المسموح به للبناء
139.1متوسط سعر الدونم للبناء خارج المسطح المسموح به للبناء

42.2متوسط سعر دونم األرض الزراعية
بلديات

530.0متوسط سعر الدونم للبناء داخل المسطح المسموح به للبناء
391.2متوسط سعر الدونم للبناء خارج المسطح المسموح به للبناء

143.8متوسط سعر دونم األرض الزراعية

المصدر: جمعية الجليل )2015(، مسح 2014: 98.

ان االدعاء ان البلدات العربية ال يوجد بها سوق أراضي، صائبا جزئيا. ان قلة األراضي تشكل 
سبب في سوق األراضي المحدود والَمشروط بضوابط اجتماعية وتسويقّية. وان ارتفاع سعر 
المرابحين  الدنيا والوسطى شراء ارض، ونشأت فئة صغيرة من  الطبقه  أراضي قلص فرص 
الذي يحدد أسعار  الحكومي  المخمن  ان  يشترون األرض ويساهمون في رفع سعرها. كما 
المكثف  البناء  او  الذاتي  للبناء  بناء  وتخصص كقسائم  للسكن  المخصصة  الدولة  أراضي 
اقتصادي واجتماعي على  ، يرفع سعر األرض مما يشكل عبئ  بواسطة مقاولين ومطورين 
األزواج الشابة ويحول دون توفير حلول سكنية لالسر الكريمة. وان ارتفاع تكاليف السكن في 
البالد عامة، وفي المجتمع العربي بشكل خاص يؤدي الى ان اسرة عربية متوسطة بحاجه الى 
تجميع معاش 180 شهر عمل حتى تستطيع  توفير حل سكني مناسب لها مقابل 145 شهر 

لدى االسرة اليهودية. 

ان صعوبة توفير السكن الالئق لالسر العربية، خاصة الشابة، خلقت مشاكل اجتماعية مثل 
التأخر في الزواج، عنف اسري، هجرة من البلدة واحباطات نفسية لدى الشباب، هذا باإلضافة 
العرب،  المواطنون  بين  ان هناك تفاوت محدود  البلدة. صحيح  االقتصاد في  العاقة عجلة 
ولكن يمكن القول ان معظمهم  يعانون من ازمة سكن وذلك يشمل مجمل المدن والقرى 
العربية، بما في ذلك سكان المدن المختلطة/ المشتركة وسكان القرى غير المعترف بها. ال 
بد من اإلشارة الى العبئ االقتصادي الذي يقع على األسر العربية التي تضطر بناء بيوتها بدون 
ترخيص، خاصة بعد تطبيق تعديل 116 لقانون التنظيم والبناء )المعروف بتعديل كيمينس(. 
هذه المخالفات والغرامات تثقل الكاهل االقتصادي لالسر العربية ويهدد استقرارها اذا نجت 
بيوتها من الهدم. ولقد لخص مسح جمعية الجليل  لعام 2017 حال السكن لدي المواطنين 
ازمة  حال  على  وتوكد  هنا،  تكرارها  في  نرغب  ال  مختلفة  ومواقع  مؤشرات  العرب حسب 
لتبعاتها  باإلضافة  العربية،  البلدات  في  االقتصلد  عجلة  تحريك  علي  واسقاطاتها  السكن، 

االجتماعية المدنية والوطنية السلبية4.   

4  انظر جمعية الجليل، 2018 ظروف السكن: ص. 117 188- 
https://acrobat.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:9f071602-9765-
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آفـــاق روافـــع اقتصاديــة 

ال شّك ان هناك اسقاطات وتبعات تتعلق بمسائل لألرض المسكن لم نتطرق لها في هذه المقالة 
الموجزة التي سعت لتناول بعض الجوانب المدنية، الوظائفية واالقتصادية المتعلقة في األرض 
)ملكيتها، ادارتها وتخطيطها( والمسكن. لست ساذجا ألتجاهل االبعاد الوطنية/القومية واالثنّية 
لمسائل األرض والمسكن وجدلية تأثيرها على المركبات المدنية.  تحديات كثيرة تقف امام تطوير 
من  تنوعهم  االعتبار  بعين  اخذين  العرب  المواطنين  لمتطلبات  استجابة  وتأمين  االسكان  قطاع 
حيث المقدرات االقتصادية، االحتياجات السوسيو-ثقافية والمواقع الجغرافية. من االستعراض 
الموجز تتضح صعوبة الحال وتراكم المعيقات الداخلية والخارجية. مع ذلك ال نقف مكتوفي 
االيدي بل يجب تطوير روافع اقتصادية تساهم في تلبية احتياجات المواطنون العرب من االراض 
والسكن. اآلفاق التي اقترحها تتلخص بالنقاط الّتالية والتي ربما ستساهم في دفع الروافع والتنمية 

االقتصادية لدى المواطنون العرب:

نسمع كثيرا خطاب يعبر عن مفاهيم اقصائية من قبل السلطات الحكومية تسعى على استمرار الفصل . 1
الحيزي على أساس انتماء قومي واثني. اقترح الخروج من هذا الخطاب االقصائي وحال قوننته، مع ترك 
حرية التوطن للفرد حسب رغباته وتفضيله. بهذا السياق فان حق المواطنون العرب في األرض والخير 
العام والسكن ال يتوقف عند حدود مناطق نفوذ البلدات العربية او األراضي التي يملكها مالكين عرب، بل 
حقهم الطبيعي الذي يجب ان يمارس ويفوزون به، يقع في كل محيط وحيز الدولة/ الوطن. الخروج من 
خطاب ومفاهيم االقصاء المفروض، وترديده في بعض الحاالت بشكل طوعي بواسطة مواطنين عرب، 
يدعم سياسة الضبط الحيزي ورفض المشاركة الحقة العادلة والمتساوية في تقاسم الحيز العام ويشمل 

مورد األرض والمسكن.

يجب العمل على زيادة العرض في األراضي المخططة ان كان ذلك بملكية خاصة او بملكية دولة من . 2
اجل تخصيصها للسكن والمساهمة في خفض سعر األراضي والتي تشكل مركب مركزي في سعر السكن، 
وذلك يشمل البناء الذاتي المفرد او البناء المشترك المكثف والمبادر له من قبل شركات تطوير وتوفير 
شح  بان  تقول  األساسية  االقتصادية  القاعدة  منها.  البلدية  خاصة  العربية،  البلدات  في  متنوع  إسكان 
العرض مقابل زيادة الطلب يزيد االزمة ويرفع األسعار ويعيق الحركة االقتصادية. لذلك فان دور الدولة 
أساسي في عرض أراضي دولة مخططة ومتاحة للبناء بأسعار مناسبة ودعم قطاع اإلسكان يشكل حل 
يمكن تطبيقه من خالل صياغه سياسات أراضي، تخطيط واسكان تلغي الغبن، تنصف المواطنين العرب، 

وتساهم في تحريك عجلة االقتصاد لدى القطاع الخاص. 

إقرار مخططات هيكلية . 3 إسرائيل تسريع عملية  أراضي  التخطيط وسلطة  تقع مسؤولية على مؤسسات 
وتفصيلية تُمَكن البناء السكني. وان السلطات المحلية ولجان التخطيط المحلية يجب ان تُجهز نفسها 
الخاصة  األراضي  التحتية بما في ذلك تسجيل  والبني  األراضي  المحلي لمواجه تطوير  المجتمع  وتجهز 
األراضي  سوق  تحريك  امام  والداخلية  الخارجية  المعيقات  إزالة  اجل  من  الملكية  على  الخالفات  وفض 
والسكن في البلدات العربية. لتحقيق ذلك يجب تسريع عملية توسيع مناطق نفوذ البلدات العربية، إقرار 
مخططات هيكلية وتفصيلية، بما في ذلك تطبيق نظام التوحيد واالفراز لكي يتسنى ألصحاب األراضي 

استغالل أراضيهم للبناء وزيادة عرض األراضي المتاحة للبناء. 

4eca-b2a2-7415e03a929b#pageNum=117
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لتسهيل تطبيق نظام التوحيد واالفراز ال بد من اجراء تعديل في نظام األراضي وفي نظام الضرائب . 4
على األراضي يزيل المعيقات القائمة، ويوفق بين األعراف السائدة في البلدات العربية وبين نظام 
إزالة  يتم  لكي   ،15 بنظام  المعروف  المخمنين  نطام  في  تعديل  يتطلب  وهذا  الرسمي،  األراضي 
مديرية  تطبقة  بتشيع  تقوم  والذي  واالفراز  التوحيد  إعادة  نظام  تطبيق  في  التخمينية  المعيقات 
التخطيط القطرية حسب نشرتها بهذا الشأن عام  2021 )ב(، بالموازاة مع الغاء او على األقل الغاء 
الضرائب المفروضة على عملية نقل وتسجيل األراضي للمساهمة في تسجيل األراضي وجعلها متاحة 
ميكانيكية  كآلية  والتقسيم  التوحيد  آلية  مع  التعامل  تجنب  الى  اإلشارة  يجدر  بناء.  رخص  إلصدار 
االجتماعية  التوافقات  االعتبار  بعين  واخذ  مؤامتها  تكون  ان  يجب  بل  فحسب،  وهندسية  اجرائية 
مع األعراف المحلية. كما هناك حاجة لتجنب استخدامها كوسيلة حديثة من قبل الدولة للسيطرة 
بطريقة مباشرة على نمط حياة المجتمع العربي وارغامه على العيش والسكن والتعامل مع األرض 
وفق ثقافة الدولة ودون اعتبار من قبل الدولة لحقوق المجتمع العربي كأقلية اصالنية  يسعي ان 

يحافظ على هويته وثقافته. 

الذي . 5 والسكن  األراضي  ومواجهة سوق  العرب،  المواطنون  به  يعيش  الذي  الموضوعي  الواقع  في 
انتاج واستهالك  ثقافة  النيوليبرالي، ال بد من تعديل وموائمة  السوق  اقتصاد  لنموذج  ارتفع ميله 
السكن لهذة التحوالت والتغيرات. وهذا يعني خفض مساحة المباني، االستعداد للسكن في نماذج 
السكن المُيَسر المشترك، وحتى استهالك سكن باإليجار في مرحلة أولى من حياة األزواج الشابة.  
المواطنين  اتهام  بحال  عالقة  أي  لها  ليس  لها،  المجتمعي  واالستعداد  واالعداد  التحوالت  هذه 
بعض  تدعيه  كما  ناجع،  وغير  مبذر  األرض  لمورد  الحالي  استعمالهم  ان  الدولة  قبل  من  العرب 
التحوالت  تبرير  مع  تعاملت  التي  المقارنة  االدبيات  مراجعة  اإلسرائيلية.  حيث  الحكومية  األوساط 
الكولونيالية  المجموعات  كل  ميّز  الذي   االدعاء  طرحت  االسكان  وقطاع  األراضي  استخدامات  في 
التي تعاملت مع األقليات االصالنية التقليدية، أي اتهامها انها ال تعرف كيف تستخدم ارضها بشكل 
رشيد وبدائي، وان الدولة تبرر السيطرة على ارضها، بانها تفعل ذلك لمصلحة األقلية ولنقلها من 
البدائية الى الحداثة ومن القروية الى المدينيه. طبعا نحن نرفض هذا االدعاء، مع ذلك نطرح بديل 
إدارة وترشيد التحوالت الطبيعية والعضوية التي تجري بالمجتمع العربي ووجوب العمل لتحويلها الى 

روافع اقتصاديه تساهم في تمكين وتعزيز اقتصادي لهم.

الالئقة . 6 والخدمات  التحتية  البنى  وتطوير  العربي  المجتمع  لدى  السكن  على  المتوقع  الطلب  ان 
تشكل محرك اقتصادي رئيسي في البلدات. لذلك فان إعاقة تفعيل قطاع اإلسكان وتوفير األراضي 
المطلوبة لتامين وجوده ال يقف عند كونه مُشكلة وعبئ اجتماعي، وحتى وطني قومي، بل يتجاوزه 
ليكون مشكلة اقتصادية ال بد من حلها، وعلى الحكومة التي تمتلك موارد األرض والسيطرة على 
التبعات  تخفيف  األقل  على  او  ومواجهة  الدعم،  تقديم  تمكنها  مالية  وموارد  التخطيط  مؤسسات 
السلبية القتصاد السوق بما يتعلق باألرض والمسكن. ألجل تطوير البنى التحتيه والحيز العام بما 
في ذلك تسهيل عملية التحديث التأهيل الحضري يجب إقامة صندوق حكومي يقدم منح وقروض 
للسلطات المحلية من اجل تطوير البنى التحية وتوفير الشروط الستصدار رخص بناء وتوفير حلول 

سكنية في بيئة حضرية مناسبه.      
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