متوز 2011

العربي في إسرائيل
ضائقة المسكن في المجتمع
ّ

المحامي عوني بنا

عـا ّم

العربي في إسرائيل من ضائقة خانقة وقاسية في مجال السكن.
يعاني اجلمهور
ّ
هذه الضائقة حتمل مم ّيزات وخصائص متف ّردة.

باإلضافة إلى ارتفاع أسعار السكن الذي يطال عموم اجلمهور في إسرائيل،
محصلة مباشرة للتمييز على امتداد
العربي
تش ّكل الضائقة في صفوف اجلمهور
ّ
ّ
وض َع هذا
سنني طويلة في مجاالت األرض والتّخطيط وتخصيص موارد السكنَ .
العرب أمام بدائل إسكان محدودة للغاية (بل غائبة
التميي ُز املتواصل املواطنني
َ
في بعض األحيان) ،داخل املدن والقرى العرب ّية واألحياء العرب ّية في املدناملختلطة ،وكذلك خارجها.
التمييز والضائقة هما من احلقائق الراسخة التي اعترفت بوجودها  -في ما
تخصص
اعترفت -هيئات رسم ّية .من تلك الهيئات جلنة أور التي أوصت بأن
َّ
“أراض بحسب مبادئ وسياسات متساوية ،كما للقطاعات
العربي
للجمهور
ٍ
ّ
األخرى” .وقد تناولت احملكمة العليا هذه املسأل َة في العديد من القضايا (كقض ّية
واجب تبنّي مبدأ املساواة بني اليهود والعرب في مسألة
عائلة قعدان) ،وح ّددت
َ
تخصيص األراضي املُ َع ّدة للسكن.
في هذا التقرير املقتضب ،سنستعرض مم ّيزات وبيانات ضائقة السكن في املجتمع
العربي ،وسنتطرق في عجالة إلى اخلطوات املطلوبة حللّها.
ّ

مميّزات الضائقة

ُش ٌّح في األراضي ،ومناطق نفوذ مق ّلصة:

بدأت املصادرة املك ّثفة واملتواترة لألراضي التي ميتلكها العرب مع إقامة دولة
إسرائيل ،لكنّها شهدت تصعي ًدا في خمسين ّيات القرن املاضي وستّين ّياته ،وكانت
النتيجة النقص اخلطير في األراضي املُ َع ّدة لبناء املساكن في املدن والقرى العرب ّية،
وأ ْفضت إلى تقليص حا ّد في مناطق نفوذ البلدات العرب ّية .وهكذا -على سبيل املثال:
العربي (الذي تضاعف
•على الرغم من وتيرة النم ّو السريعة للجمهور
ّ
احتياطي أراضي هذه الشريحة
بسبع م ّرات منذ العام  )1948فقد تقلّص
ّ
الس ّكان ّية بنحو النصف؛
•منذ قيام دولة إسرائيل ،لم تُنشأ حتّى مدينة أو قرية عرب ّية واحدة (باستثناء
البلدات التي أقيمت في النقب لغرض جتميع البدو فيها ،واالستيالء على
أراضيهم) ،وذلك مقابل نحو ألف مدينة وقرية يهود ّية أقيمت منذ ذلك احلني؛
•نسبة املواطنني العرب تبلغ  20%من مجموع الس ّكان في إسرائيل ،لكنّ
ِ
مجتمعة (التي تسكن غالب ّية
مساحة مناطق نفوذ السلطات احمللّـ ّية العرب ّية
املواطنني العرب فيها) ال تصل اليوم إلى  3%من مساحة دولة إسرائيل؛
•تصل مساحة منطقة نفوذ مدينة الناصرة بس ّكانها الـ  75,000إلى نحو
 14,000دومن .في املقابل ،أقيمت مدينة نتسرات عيليت املتاخمة على
أراضي الناصرة والقرى املجاورة ،ويبلغ تعداد س ّكانها  52,000نسمة،
ومتت ّد مساحة منطقة نفوذها إلى  35,000دومن؛
•منذ العام  ،1948صودر  70%من أراضي قرية عني ماهل لصالح تطوير
نتسرات عيليت وإقامة أحياء جديدة فيها (تقلّصت مساحة القرية من
 16,000دومن في العام  1948إلى  4,000دومن في هذه األ ّيام)؛
•تقلّصت مساحة مدينة سخنني منذ إقامة دولة إسرائيل ،لتصل إلى ما ال يزيد

البريطاني (من  70,000دومن
عن  15%من مساحتها إ ّبان حقبة االنتداب
ّ
في تلك الفترة إلى ّ
أقل من  10,000دومن في أ ّيامنا هذه).
•بينما تتقلّص مجاالت ومساحات مناطق النفوذ ،تشهد املدن والقرى العرب ّية
اني في
مزي ًدا من االكتظاظ :منذ إقامة الدولة ارتفعت نسبة االكتظاظ الس ّك ّ
اني في سخنني
هذه البلدات  11م ّرة .على سبيل املثال ،يبلغ االكتظاظ الس ّك ّ
 191مت ًرا مر ّب ًعا للنسمة ،بينما يبلغ في كرميئيل  524مت ًرا مر ّب ًعا للنسمة
الواحدة.

المحدثة
غياب الخرائط الهيكل ّية
َّ

تفتقد غالب ّية املدن والقرى العرب ّية إلى خرائط هيكل ّية مح َّدثة ،تلك التي ّ
تنظم البناء
مبان سكن ّية بحسب االحتياجات املتزايدة .املساحات
القانوني ،ومت ّكن من إنشاء ٍ
ّ
املُ َع ّدة للسكن في اخلرائط الهيكل ّية األصل ّية جلميع املدن والقرى العرب ّية لم تتغ ّير
أجرته جمع ّية
منذ املصادقة على اخلرائط قبل عشرات السنني .واستنا ًدا إلى بحث ْ
اجلليل ،صودق على  42%من اخلرائط الهيكل ّية للبلدات العرب ّية في الفترة الواقعة
بني بداية الستين ّيات ونهاية الثمانين ّيات ،ولم يصا َدق إ ّال على  18%منها في الفترة
يجرِ حتديث غالب ّية اخلرائط منذ املصادقة
الواقعة بني العامني َ 2000و  .2006لم ْ
عليها على الرغم من التزايد املتواتر في احتياجات السكن داخل البلدات العرب ّية.
مما
إجراءات حتديث وتغيير اخلارطة الهيكل ّية لبلدة عرب ّية تستغرق سنني عديدةّ ،
يعني أنّ التغييرات والتحديثات في اخلرائط ال تغلق أب ًدا فجوة تنامي االحتياجات.
ينسحب هذا األمر على األحياء العرب ّية في املدن املختلطة كذلك ،إذ يغيب التخطيط
حي كرم الت ّفاح
متا ًما عن أحياء كاملة في الل ّد والرملة .على سبيل املثال ،نذكر ّ
في الل ّد الذي يسكن فيه نحو ألف نسمة في ظروف سكن ّية واكتظاظ شديدين،
ويعاني جتاهل البلد ّية له جتاه ً
ال تا ًّما .ت ُِع ّد اخلارطة التوجيه ّية للمدينة مساحات
للحي.
مفصلة
احلي  -في ما ت ُِع ّد -للسكن ،وتشترط البناء والتطوير بإعداد خارطة
ّ
ّ
ّ
وعلى العكس من األحياء اليهود ّية في املدينة ،لم ُت َع ّد خارطة كهذه خالل عشرين
عا ًما خلت.

وبسبب غياب اخلرائط الهيكل ّية ،أو وجود خرائط غير مح َّدثة ال تل ّبي االحتياجات،
ال يتم ّكن س ّكان املدن والقرى العرب ّية واألحياء العرب ّية في املدن املختلطة من
القانوني .في غياب اخليارات األخرى ،يرغَم الكثير
احلصول على تراخيص للبناء
ّ
مما
من املواطنني العرب على بناء بيوتهم دون ترخيص ،والعيش في تخ ّوف دائم ّ
قد يترتّب عن ذلك (راجعوا -الح ًقا -هدم البيوت).

مؤسسات التخطيط وَمحاور
غياب التمثيل في
ّ
صنع القرار:

مؤسسات
العربي والسلطات احمللّـ ّية العرب ّية عن
يغيب التمثيل الالئق للجمهور
ّ
ّ
التخطيط املختلفة وعن األجسام املسؤولة قانون ًّيا عن إدارة األراضي في دولة
إسرائيل .على سبيل املثال ،ال تض ّم التركيبة احلال ّية ملجلس إدارة دائرة أراضي
إسرائيل (وهي الدائرة املسؤولة عن حتديد سياسة األراضي في دولة إسرائيل)
عربي على اإلطالق ،على الرغم من متثيل الكثير من ّ
املنظمات الصهيون ّية
أي مندوب
ّ
ّ
في هذه األجسام ،كالكيرن كييمت التي متارس سياسة معلنة تستخدم مبوجبها
األراضي التي بحوزتها (نحو  13%من األراضي في إسرائيل والتي تديرها
الدولة) لصالح اليهود دون سواهم.
منهجي ،عن َمحاور صنع القرارات املتعلّقة
نحو
جرى إقصاء املواطنني العرب ،على ٍ
ّ

بحجم األراضي التي تقع حتت سيطرتهم وتخضع الستخداماتهم .على هذا النحو
املشاركة في عمل ّية صنع القرار حول حجم املدن والقرى
حرم العرب من حقّ
َ
ُي َ
العرب ّية وموقعها وتطويرها ،وحول املساحات املُ َع ّدة للسكن وحدودها ،وحول
املديني ،وهي أمور تؤ ّثر تأثي ًرا مباش ًرا على ظروف معيشتهم.
التطوير
ّ

غياب االعتراف بعشرات القرى البدو ّية في مسائل
ـي والتخطيط:
الحكم المح ّل ّ
تواصل دولة إسرائيل رفضها االعتراف بعشرات القرى البدو ّية في النقب ،وغالب ّيتها
كانت قائمة قبل إقامة هذه الدولة ،ويعيش فيها اليوم ما يربو على  80,000مواطن
عربي .اخلرائط الهيكل ّية ملنطقة اجلنوب جتاهلت جتاه ً
ال تا ًّما وجود هذه القرى
ّ
واالحتياجات السكن ّية لس ّكانها الذين يرزحون على نحو دائم حتت طائلة خطر التهجير
وهدم البيوت .بعض هذه البلدات التي مت ّكنت في السنوات األخيرة من نيل االعتراف
تفتقر إلى اخلدمات األساس ّية واخلرائط الهيكل ّية للبناء املُ َع ّد ألغراض السكن.

أراض
باإلضافة إلى ذلك ،ال تعترف دولة إسرائيل بحقوق ملْك ّية الس ّكان البدو على
ٍ
كانت مبلْك ّيتهم قبل العام  1948بعشرات ومئات السنني.

غياب برامج اسكان حكوم ّية وغياب االستثمار في
البنى التحت ّية والخدمات:

الشعبي واملكافآت
جتاهلت برامج اإلسكان احلكوم ّية  -مبا في ذلك البناء
ّ
االقتصاد ّية ِ
(منَح اإلسكان ،وقروض اإلسكان ،واملكافآت املمنوحة لألزواج الشا ّبة،
املدن والقرى العرب ّية واملواطنني العرب .الكثير
وما شابه) -جتاهلت لسنني طويلة
َ
ُ
َ
من مناقصات توزيع األراضي املُ َع ّدة للسكن أخضعت الشتراطات عديدة أقصت
البلدات العرب ّية واملواطنني العرب (نحو شرط اخلدمة العسكر ّية) .مناقصات
األراضي التي تقع ضمن ملْك ّية الكيرن كييمت (والتي -كما ذكر آن ًفا -تديرها
الدولة) ُأ ِع ّدت َطوال سنني للمواطنني اليهود دون سواهم.

العربي للتخطيط البديلُ ،ي َ
ستش ّف أنّ دائرة أراضي
ومن دراسة أع ّدها املركز
ّ
العربي سوى  9%من القسائم ،وهي
إسرائيل لم ترصد في العام  2008للجمهور
ّ
نسبة ضئيلة ال تتالءم مع احتياجات هذه الشريحة الس ّكان ّية من املسكن.

هذه السياسة التمييز ّية (إلى جوار اإلهمال املُمن َهج في االستثمار في الهياكل
التحت ّية واخلدمات العا ّمة في املدن والقرى العرب ّية) أ ّدت إلى تفاقم الوضع ،وح ّولت
غالب ّية البلدات العربيةّ إلى بؤر فقر وضائقة .تشير بيانات دائرة اإلحصاء املركز ّية
على نحو متواصل وقاطع أنّ املدن والقرى العرب ّية هي األكثر فق ًرا وضع ًفا في
واالجتماعي ،وما من ّ
شك في وجود عالقة وثيقة
االقتصادي
إسرائيل في املَن َْح َيينْ
ّ
ّ
النقص في األراضي املُ َع ّدة للبناء في هذه البلدات وحال ِتها االقتصاد ّية املتر ّدية.
بني
ِ

العنصر ّية والتشريعات التمييز ّية

العربي عندما يشرع في البحث عن حلول
العنصر ّية والتمييز يطاردان املواطن
ّ
سكن ّية خارج املدن والقرى العرب ّية:

•مشاريع إسكان ّية (ال س ّيما في املدينتني املختلطتني الرملة والل ّد) ُم َع ّدة
خل ّريجي اجليش والعساكر املس َّرحني؛
•في اآلونة األخيرة ،نشهد محاوالت إبعاد املواطنني العرب عن البلدات
اجلماهير ّية من خالل شروط إقصائ ّية (كاشتراط السكن فيها بتبنّي قيم
صهيون ّية أو منح األفضل ّية خل ّريجي اجليش)؛
ميس بخيارات
•قانون جلان القبول الذي صودق عليه قبل بضعة شهور
ّ
السكن لدى املواطنني العرب و ُي َق ْو ِنن سياس َة إقصائهم عن بلدات مع ّينة في
النقب واجلليل بسبب ما ع ّرف كـَ “غياب املال َءمة االجتماع ّية”.
تصب الزيت على نار ضائقة السكن
اإلسرائيلي
العنصر ّية املتفاقمة في املجتمع
ّ
ّ
في صفوف املواطنني العرب ،وتُقلِّص أكثر فأكثر من خيارات السكن املتوافرة
لصاحلهم .في هذا السياق ،نشير إلى العنف والتهديدات التي يواجهها العرب في
املدن اليهود ّية والدعوات املتك ّررة التي يطلقها عدد من احلاخامات (وجهات أخرى)

لالمتناع عن تأجير الشقق للعرب وعن بيعها لهم.

هدم المنازل:

التمييز وانعدام التخطيط وعدم االعتراف بالبلدات أرغم الكثير من املواطنني العرب
األساسي في توفير
التوجه نحو بناء بيوت غير مرخَّ صة بغية ممارسة ح ّقهم
على
ّ
ّ
سقف يؤويهم .ال تنبع هذه اخلطوة من استهتار بالقانون ،أو من رغبة في انتهاك
قوانني دولة إسرائيل ،بل من ضائقة حقيق ّية وغياب بدائل سكن ّية أخرى .املسؤول ّية
عن جزء كبير من هذا النوع من البناء تقع على كاهل دولة إسرائيل التي لم
تو ّفر َطوال سنني عديدة قاعدة تخطيط ّية للبناء املرخّ ص كما تقتضي االحتياجات،
العربي في ّ
كل ما يتعلّق بتخصيص
وجتاهلت وجود بلدات كاملة ،وأهملت اجلمهور
ّ
موارد األرض والسكن املختلفة.
توسع الدولة
وبدل التركيز على معاجلة مس ِّببات وعوامل البناء غير املرخّ ص،
ّ
في السنوات األخيرة تطبيقَ سياسة هدم البيوت في املدن والقرى العرب ّية ،وفي
األحياء العرب ّية في املدن املختلطة وفي القرى العرب ّية البدو ّية ،مبا في ذلك القرى
التي انتزَعت االعتراف لكنّها لم حت َْظ بعد بخرائط هيكل ّية .هذه السياسة تضفي
مزي ًدا من التعقيد ،وتزيد من الضائقة.

َمطالب وحلول

العربي تستوجب طرح حلول
طبيعة ومس ّببات ضائقة السكن في صفوف اجلمهور
ّ
خاصة ،وتستلزم جت ّن ًدا من قبل احلكومة وأذرعها ووزاراتها املختلفة:
ّ
•احلكومة مطالَبة  -بادئ ذي بدء -بالتو ّقف عن سياسة هدم املنازل في املدن
والقرى العرب ّية ،واألحياء العرب ّية في املدن املختلطة ،وفي القرى العرب ّية
البدو ّية في النقب.
•يجب على دولة إسرائيل االعتراف بعمق الضائقة واتّساعها ومبسؤول ّيتها
عن تولّدها ،والعمل عن كثب على ممارسة واجباتها القانون ّية في توفير إطار
العربي ،والذي يو ّفر
تخطيطي وذاك املتعلّق باألراضي لصالح اجلمهور
ّ
ّ
ّ
والقانوني أسوة بسائر الفئات الس ّكان ّية.
املنظم
إمكان ّية البناء
ّ
التوزيعي الذي سيدفع نحو تدعيم
•ث ّمة ضرورة النتهاج سياسة العدل
ّ
مساواة املواطنني العرب في تخصيص املوارد في مجاالت البناء واألراضي
والتخطيط .بغية إغالق الفجوات الشاسعة بني اليهود والعرب في هذه
املجاالت (والتي تولّدت عبر سنني طويلة من التمييز والغنب والظلم) ،ث ّمة
مصححة.
توزيعي
حاجة إلى تطبيق سياسة عدل
ِّ
ّ
•توسيع ح ّيز األرض وح ّيز التخطيط الواقع حتت تص ّرف واستخدام املدن
فوري الحتياجات الس ّكان
والقرى العرب ّية ال يش ّكل خطوة تستجيب على نحو
ّ
العرب والبلدات العرب ّية فحسب  ،بل تساعد كذلك على الدفع ُق ُد ًما مبساواة
العربي.
اجلمهور
ّ
•حتديث َو/أو إعداد خرائط هيكل ّية تل ّبي االحتياجات السكن ّية للبلدات العرب ّية
واألحياء العرب ّية في املدن املختلطة ،وذلك خالل فترات زمن ّية وجيزة ومح َّددة
تخطيطي عاجل ،والعثور كذلك على حلول إسكان ّية
ومعقولة ،وفي إطار إجراء
ّ
التخطيطي؛
اإلجراء
استكمال
حني
في املرحلة البين ّية إلى
ّ
•االعتراف بجميع القرى العرب ّية البدو ّية غير املعترف بها وتسوية أمورها من
ناحيتي احلكم احمللّ ّي والتخطيط وإعداد اخلرائط الهيكل ّية التي تراعي  -في
ما تراعي -البنا َء القائم في القرى منذ عشرات السنني؛ واالعتراف بحقوق
امللْك ّية التاريخ ّية للبدو على أراضيهم في النقب؛
مؤسسات التخطيط ،وفي مجلس
•ضمان التمثيل الالئق للس ّكان العرب في
ّ
إدارة دائرة أراضي إسرائيل ،وفي األجسام العا ّمة املسؤولة عن حتديد
سياسات األرض والتخطيط لدولة إسرائيل.
•دمج املواطنني العرب في برامج املساعدة احلكوم ّية في مجال السكن ،مبا
الشعبي في البلدات العرب ّية؛ واالستثمار في
في ذلك برامج ومشاريع للبناء
ّ
متساو للموارد بحسب
الهياكل التحت ّية واخلدمات داخل هذه البلدات؛ ورصد
ٍ
ومنح ومكافآت اقتصاد ّية في
االحتياجات ومدى احلاجة لتسهيالت حكوم ّية
ٍ
مجال اإلسكان.

