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تصف الوضع الجتماعّي، القانونّي  طارالا قصصمجموعة من  املرحلة الثانية: 

القضايا التخطيط والبناء.والفعلّي 

 

يعيشون هي شبكة األمان التي تمنحها الدولة لألفراد الذين الحقوق االجتماعية 

لجميع  ضمان وجود مستوى معيشة إنساني ومقبولا فيها. هدف هذه الحقوق هو

األفراد في الدولة. عموًما الخدمات االجتماعية التي تقدمها الدولة يفترض أن تصل 

مثل: األجر املنصف في العمل، إلى كل شخص يعيش داخل الدولة. ) بشكل متساو  

وتقاض ي األجر )الحق في  ،العمل مخصصات ملن ال يستطيع ،الحق في املسكن

ا )الحق في التعليم( وما إلى ذلك. الحقوق االجتماعية الرفاه(، التعليم اإللزامي مجانً 

  حقوق اإلنسان تقوم على املساواة.مثل كل 
ً
ا طبيعية هذه الحقوق ليست حقوق

 فكل دولة تحدد  لنفسها أي من الخدمات التالية ستمنحها لسكانها وبأي شكل:

الحق في الحياة بمستوى معيشة مقبول يتيح  :لئقافي مستوى معيشةالحق 

لإلنسان حياة تمكنه من التصرف كإنسان حر قادر على التفكير واتخاذ قرارات 

 الحق في ،ني الحق في مأوى وظروف سكن الئقة: ويعالحق في املسكن ،عقالنية

ليم وكامل الذي يعني الحق في الحياة بجسم س: العالج الطبي تلقيالصحة /

الحق في  ،خدمات صحية وعالج طبي عند الحاجةوالحصول من الدولة على 

الكتساب املعرفة واملهارات التي  الحق في الحصول على التعليم الذي يعني التعليم

 
ً

حقوق  ،تتيح لكل طفل سد احتياجاته في املستقبل وأن يكون مواطًنا مستقال

ن العامل في ظروف تشغيل الئقة: ويعني حق اإلنسا :العاملين وظروف العمل

ضمان أجر الحد األدنى، تحديد ساعات العمل والراحة، التعويض عن ساعات 

http://www.acri.org.il/


 8526331-04: فاكس ،526333/4/5-04:هاتف, 16072 الناصرة ،51070.ب.ص إسرائيل، في المواطن حقوق جمعية
 04-8526331, פקס: 04-8526333/4/5, טלפון: 16072, נצרת 51070האגודה לזכויות האזרח בישראל, ת"ד  

The Association for Civil Rights in Israel, P.O. Box 51070, Nazareth 16072. Tel: 04-8526333/4/ , Fax: 04-8526331 

www.acri.org.il, Raghad@acri.org.il 

 

الحق في   العمل في ورديات الليل، دفع بدل إجازة، دفع مقابل ساعات إضافية،

  .تشكيل نقابة مهنية والعضوية فيها، الحق في اإلضراب وما شابه

املعترف بها في القانون الدولي لحقوق  هو  أحد الحقوق  الحق في املسكن

فقد تمت اإلشارة في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان إلى حق كل إنسان في  اإلنسان.

( في اإلعالن العالمي 1)25بند  )شروط سكن الئقة بما في ذلك السكن املناسب

  .(1948لحقوق اإلنسان، 

ا باحترام هذا الحق عهًد على نفسها ت قطعت دولة إسرائيل، كسائر دول العالم، 

ا في نص املعاهدة الدولية بخصوص الحقوق املحمي في املواثيق الدولية وخصوصً 

من ضائقة خانقة   اني املجتمع  العربي  يع  .االقتصادية واالجتماعية والثقافية

دة. باإلضافة  زات وخصائص متفر  وقاسية في مجال السكن. هذه الضائقة تحمل ممي 

ل الضائقة في  إلى ارتفاع أسعار 
 
السكن الذي يطال عموم الجمهور في إسرائيل، تشك

لة مباشرة  على امتداد سنين طويلة في  للتمييزصفوف الجمهور العربي  محص 

خطيطمجاالت 
ّ
التمييز والضائقة هما من . وتخصيص موارد السكن األرض والت

ة. من تلك هيئات رسمي   -في ما اعترفت –الحقائق الراسخة التي اعترفت بوجودها 

ص للجمهور العربي   أراض  بحسب مبادئ “الهيئات لجنة أور التي أوصت بأن تخصَّ

وقد تناولت املحكمة العليا هذه ”. وسياسات متساوية، كما للقطاعات األخرى 

ة عائلة قعدان  في العديد من القضايا )كقضي 
َ
دت واجَب / ركيفتاملسألة (، وحد 

ي مبدأ املساواة بين اليهود و  ة للسكنتبن  َعد 
ُ
 .العرب في مسألة تخصيص األراض ي امل
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زات ضائقةهم ا من كل ميزة يمكننا ان  املسكن في املجتمع العربي ممي 

:نشتق قصة اطار عن املوضوع  

 

صة .1
ّ
حٌّ في األراض ي، ومناطق نفوذ مقل

ُ
وتقليص  املصادرة األراض يبدأت  :ش

فة مع إقامة دولة إسرائي
 
ل، النتيجة خلقت مسطحات البلدات العربية املكث

ة، نقص  ة لبناء املساكن في املدن والقرى العربي  َعد 
ُ
خطير في األراض ي امل

ة ضت إلى تقليص حاد  في مناطق نفوذ البلدات العربي 
ْ
 . وأف

 

ثة .2 ة إلى : غياب الخرائط الهيكلّية املحدَّ ة املدن والقرى العربي  تفتقد غالبي 

م الب
 
ثة، تلك التي تنظ ة محدَّ ن من إنشاء خرائط هيكلي 

 
، وتمك ناء القانوني 

ة للسكن في  َعد 
ُ
ة بحسب االحتياجات املتزايدة. املساحات امل مبان  سكني 

ر منذ  ة لم تتغي  ة لجميع املدن والقرى العربي  ة األصلي  الخرائط الهيكلي 

املصادقة على الخرائط قبل عشرات السنين. واستناًدا إلى بحث أْجرته 

ة الجليل، صودق على  ة في 42جمعي  ة للبلدات العربي  % من الخرائط الهيكلي 

 على 
 
ات، ولم يصاَدق إال ات ونهاية الثمانيني  الفترة الواقعة بين بداية الستيني 

. لم يْجِر تحديث 2006َو  2000% منها في الفترة الواقعة بين العامين 18

ة الخرائط منذ املصادقة عليها على الرغم من التزايد املتواتر ف ي غالبي 

ة. إجراءات تحديث وتغيير الخارطة  احتياجات السكن داخل البلدات العربي 

ا يعني أن  التغييرات  ة تستغرق سنين عديدة، مم  ة لبلدة عربي  الهيكلي 

والتحديثات في الخرائط ال تغلق أبًدا فجوة تنامي االحتياجات. ينسحب هذا 

ة في املدن املختلطة كذلك، إ ذ يغيب التخطيط تماًما األمر على األحياء العربي 

اح في  عن أحياء كاملة في اللد  والرملة. على سبيل املثال، نذكر حي  كرم التف 
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ة  واكتظاظ سيئة اللد  الذي يسكن فيه نحو ألف نسمة في ظروف سكني 

 تاًما.من شديد، ويعاني 
ً
ة له تجاهال  تجاهل البلدي 

ة للمدينة مساحات الحي    ِعد  الخارطة التوجيهي 
ُ
ِعد   –ت

ُ
للسكن،  -في ما ت

. وعلى العكس من  لة للحي  وتشترط البناء والتطوير بإعداد خارطة مفص 

َعد  خارطة كهذه خالل عشرين عاًما خلت
ُ
ة في املدينة، لم ت  .األحياء اليهودي 

ي  ثة ال تلب  ة، أو وجود خرائط غير محدَّ وبسبب غياب الخرائط الهيكلي 

ان املد
 
ن سك

 
ة في املدن االحتياجات، ال يتمك ة واألحياء العربي  ن والقرى العربي 

. في غياب الخيارات  املختلطة من الحصول على تراخيص للبناء القانوني 

م الكثير من املواطنين العرب على بناء بيوتهم دون ترخيص، 
َ
األخرى، يرغ

ب عن ذلكوالعيش في ت
 
ا قد يترت ف دائم مم    . خو 

 

يغيب التمثيل  :َمحاور صنع القرارمؤّسسات التخطيط واغياب التمثيل في  .3

سات التخطيط  ة عن مؤس  ة العربي  ـي 
 
الالئق للجمهور العربي  والسلطات املحل

املختلفة وعن األجسام املسؤولة قانونًيا عن إدارة األراض ي في دولة إسرائيل. 

ة ملجلس إدارة دائرة أراض ي  على سبيل املثال، ال تضم  التركيبة الحالي 

الدائرة املسؤولة عن تحديد سياسة األراض ي في دولة  إسرائيل )وهي

إسرائيل( أي  مندوب عربي  على اإلطالق، على الرغم من تمثيل الكثير من 

ة في هذه األجسام، كالكيرن كييمت التي تمارس سياسة  مات الصهيوني 
 
املنظ

% من األراض ي في 13معلنة تستخدم بموجبها األراض ي التي بحوزتها )نحو 

جرى إقصاء  .والتي تديرها الدولة( لصالح اليهود دون سواهم إسرائيل

قة بحجم 
 
، عن َمحاور صنع القرارات املتعل املواطنين العرب، على نحو  منهجي 

األراض ي التي تقع تحت سيطرتهم وتخضع الستخداماتهم. على هذا النحو 

ة صنع القرار حول حجم املدن  ُيحَرم العرب من حق  املشاَركة في عملي 
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ة للسكن  َعد 
ُ
ة وموقعها وتطويرها، وحول املساحات امل والقرى العربي 

ر تأثيًرا مباشًرا على ظروف 
 
، وهي أمور تؤث وحدودها، وحول التطوير املديني 

  .معيشتهم

 

ـّي  .4
ّ
غياب العتراف بعشرات القرى البدوّية في مسائل الحكم املحل

ة تواصل دولة إسرائيل رفضها االعتراف بعشرا :والتخطيط ت القرى البدوي 

تها كانت قائمة قبل إقامة هذه الدولة، ويعيش فيها اليوم  في النقب، وغالبي 

ة ملنطقة الجنوب  80000ما يربو على  . الخرائط الهيكلي  مواطن عربي 

انها الذين 
 
ة لسك  تاًما وجود هذه القرى واالحتياجات السكني 

ً
تجاهلت تجاهال

ر التهجير وهدم البيوت. بعض هذه يرزحون على نحو دائم تحت طائلة خط

نت في السنوات األخيرة من نيل االعتراف تفتقر إلى 
 
البلدات التي تمك

َعد  ألغراض السكن
ُ
ة للبناء امل ة والخرائط الهيكلي   .الخدمات األساسي 

ان البدو على 
 
ة السك كي 

ْ
باإلضافة إلى ذلك، ال تعترف دولة إسرائيل بحقوق مل

تهم كي 
ْ
 .بعشرات ومئات السنين 1948قبل العام  أراض  كانت بمل

 

سكان حكومّية وغياب الستثمار في البنى التحتّية إغياب برامج  .5

ة  :والخدمات بما في ذلك البناء الشعبي   –تجاهلت برامج اإلسكان الحكومي 

ة )ِمَنح اإلسكان، وقروض اإلسكان، واملكافآت املمنوحة  واملكافآت االقتصادي 

ة، و  ة واملواطنين  -ما شابه(لألزواج الشاب  لسنين طويلة املدَن والقرى العربي 

خضعت 
ُ
ة للسكن أ َعد 

ُ
العرب. الكثير من مناقصات توزيع األراض ي امل

ة واملواطنين العرب )نحو شرط  قصت البلدات العربي 
َ
الشتراطات عديدة أ

ة الكيرن كييمت  كي 
ْ
ة(. مناقصات األراض ي التي تقع ضمن مل الخدمة العسكري 

على سبيل املثال اللحي الشرقي في العفولة والذي فاز ، تديرها الدولة -كما ذكر آنًفا-تي )وال
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وال بمناقصاته عدد كبير من العرب ثم تم الغاء مناقصة البيع ملنع العرب من شراء االراض ي.
َ
ت ط ِعد 

ُ
( أ

ة )إلى جوار  .سنين للمواطنين اليهود دون سواهم هذه السياسة التمييزي 

 
ُ
ة في املدن اإلهمال امل ة والخدمات العام  منَهف في االستثمار في الهياكل التحتي 

ة البلدات العربي  إلى  لت غالبي  ت إلى تفاقم الوضع، وحو  ة( أد  والقرى العربي 

ة على نحو متواصل  بؤر فقر وضائقة. تشير بيانات دائرة اإلحصاء املركزي 

ة هي األكثر فقًرا  وضعًفا في إسرائيل في وقاطع أن  املدن والقرى العربي 

، وما من شك  في وجود عالقة وثيقة بين  ْنَحَيْين االقتصادي  واالجتماعي 
َ
امل

ية ة املترد  ة للبناء في هذه البلدات وحالِتها االقتصادي  َعد 
ُ
 .النقِص في األراض ي امل

 

ة والتمييز يطاردان املواطن : لعنصرّية والتشريعات التمييزّيةا .6 العنصري 

ةالعربي  عندم ة خارج املدن والقرى العربي   :ا يشرع في البحث عن حلول سكني 

ة  ( ُمَعد  ما في املدينتين املختلطتين الرملة واللد  ة )ال سي  مشاريع إسكاني 

يجي الجيش والعساكر املسرَّحين؛ في اآلونة األخيرة، نشهد محاوالت إبعاد  لخر 

ة من خالل شروط ة  املواطنين العرب عن البلدات الجماهيري  إقصائي 

ة ي قيم صهيوني  فرض رفع علم  مثل محاولة -)كاشتراط السكن فيها بتبن 

منح  أو اسرائيل يوم االستقالل على ارض العائلة العربية في بلدة ركيفيت 

يجي الجيش(؛ ة لخر  قانون لجان القبول الذي صودق عليه قبل  األفضلي 

 بضعة شهور يمس  بخيارات السكن لدى املواطنين العرب و 
َ
ُيَقْوِنن سياسة

 
َ
نة في النقب والجليل بسبب ما عر ف كـ غياب “إقصائهم عن بلدات معي 

ة ة املتفاقمة في املجتمع اإلسرائيلي  تصب   .  ”املالَءمة االجتماعي  العنصري 

ص أكثر  ِ
 
قل

ُ
الزيت على نار ضائقة السكن في صفوف املواطنين العرب، وت

هم. في هذا السياق، نشير إلى فأكثر من خيارات السكن املتوفرة لصالح

رة  ة والدعوات املتكر  العنف والتهديدات التي يواجهها العرب في املدن اليهودي 
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التي يطلقها عدد من الحاخامات )وجهات أخرى( لالمتناع عن تأجير الشقق 

 .) مثل حاخامات صفد(.للعرب وعن بيعها لهم

 

 

ف بالبلدات أرغم الكثير التمييز وانعدام التخطيط وعدم االعترا :هدم املنازلا .7

صة بغية ممارسة  ه نحو بناء بيوت غير مرخَّ من املواطنين العرب على التوج 

هم األساس ي  في توفير سقف يؤويهم. ال تنبع هذه الخطوة من استهتار  حق 

بالقانون، أو من رغبة في انتهاك قوانين دولة إسرائيل، بل من ضائقة 

ة أخرى. ا ة وغياب بدائل سكني  ة عن جزء كبير من هذا النوع حقيقي  ملسؤولي 

وال سنين عديدة 
َ
ر ط

 
من البناء تقع على كاهل دولة إسرائيل التي لم توف

ص كما تقتض ي االحتياجات، وتجاهلت وجود 
 
ة للبناء املرخ قاعدة تخطيطي 

ق بتخصيص موارد 
 
بلدات كاملة، وأهملت الجمهور العربي  في كل  ما يتعل

بات وعوامل البناء  .األرض والسكن املختلفة ِ
وبدل التركيز على معالجة مسب 

ع الدولة في السنوات األخيرة تطبيَق سياسة هدم البيوت  ص، توس 
 
غير املرخ

ة في املدن املختلطة وفي القرى  ة، وفي األحياء العربي  في املدن والقرى العربي 

ها  ة، بما في ذلك القرى التي انتَزعت االعتراف لكن  ة البدوي   بعد العربي 
َ
لم تْحظ

ة. هذه السياسة تضفي مزيًدا من التعقيد، وتزيد من  بخرائط هيكلي 

 .الضائقة

 

كتبت عن   ؛حامية في جمعية حقوق املواطنامل ؛سناء بن بري   :موادي النعّا .8

العربية غير املعترف بها في البالد، تقع  ى هي كبرى القر م و وادي النع  قرية 

رمات “من املنطقة الصناعية جنوبي غرب قرية شقيب السالم بالقرب 

نسمة،  10،000أكثر من  م يبلغ عدد سكان وادي النع   . في النقب ”حوفاف

من مناطق مختلفة في النقب  معظمهم من أبناء العائالت التي تم  ترحيلها 
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، ومنذ ذلك الحين يواصلون العيش 1953وتركيزها في وادي النعم في العام 

م دون اعتراف، دون اش سكان وادي النع  عاًما ع 60هناك. خالل أكثر من 

ع مدني   ة، بدون خدمات أساسية تخطيط، دون أي إمكانية تطوير وتوس 

كاملياه والكهرباء والبنى التحتية وشبكة صرف صحي، وفي ظروف معيشية 

يناضل سكان  ا، وهم دائمي العرضة لخطر الترحيل وهدم منازلهم.صعبة جًد 

قريتهم وتعريف حدودها منذ عقود، لالعترف م من أجل االعتراف بوادي النع  

ة، وتوفير حلول تخطيطية مناسبة تفي باحتياجات جميع اعي  ر بها كقرية ز 

سكانها واألجيال القادمة، تضمن حقوقهم األساسية في املأوى وكسب 

الرزق، التعليم، وحرية العبادة وقبل كل ش يء في العيش بكرامة. على مر 

ة بين الدولة السنين، وعلى الرغم من امل حادثات واملفاوضات املستمر 

والسكان، فشلت كل املحاوالت للوصول التفاق بين الطرفين باألساس 

بسبب إصرار الدولة على حل واحد ووحيد، وهو ضم سكان وادي النعم الى 

هالي القرية لالنتقال الى شقيب أمعارضة    قرية شقيب السالم القريبة.

لحفاظ على أسلوب ونمط حياة زراعية ريفية السالم، تنبع من اختيارهم ا

ة البدوية التي يواصل السكان اليوم  والحفاظ على العادات والتقاليد العربي 

ة، التي تعاني أالتمسك بها والتي ال يمكن 
 
رها لهم شقيب السالم املكتظ

 
ن توف

ات والخدمات. بناًء على ذلك، في عام  التمس السكان  2014من شح  امليزاني 

جمعية ”، مخططون من أجل حقوق التخطيط و”بمكوم“الل جمعية من خ

ملحكمة العدل العليا ضد مخطط نقلهم الى منطقة صغيرة ” حقوق املواطن

معارضتهم الشديدة ورفضهم القاطع لهذا  بسبب في جنوب شقيب السالم

في أعقاب االلتماس وبتوصية من املحكمة العليا تم تحديث    املخطط.

داول في مؤسسات التخطيط، وكان السكان قد قدموا املفاوضات والت

في نهاية املسار  2016/01/05اقتراحين بديلين ملوقع القرية وحدودها. بتاريخ 

اتخذ املجلس القطري للتخطيط والبناء )الهيئة ،الذي استمر عدة أشهر 

يشير إلى جانبين من  –التخطيطية الرسمية األعلى في البالد( قراًرا هاًما 

التخطيط: من جهة أوص ى املجلس القطري للحكومة باالعتراف ببلدة  جوانب
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ي بحقوق األهالي املقيمين في ئم. هذا القرار يعني اعتراف مبدوادي النع  

قريتهم على مواصلة العيش فيها. من جهة أخرى، لم يحسم املجلس قراره 

مية بشأن حدود القرية وكيفية تخطيطها! لكن املجلس أشار في قراره الى أه

شراك السكان في إقرار حدود القرية مع األخذ بعين االعتبار ضمان الحفاظ إ

ة على صحة الجمهور، وتقليل األ  خطار البيئية النابعة من املصانع الكيميائي 

واألخذ بعين االعتبار العوائق الناجمة عن ” رمات حوفاف“في منطقة نفوذ 

ة  بموجب التقارير واملعلومات من فترة ألخرى، ” رمات بيكع“املنطقة العسكري 

توصية املجلس   الدورية والتقييدات التي يتم تحديدها من فترة ألخرى.

القطري للتخطيط والبناء هي قرار هام ومفصلي، لكن ال يزال هناك طريق 

م للحصول على االعتراف الكامل، األمر الذي طويل أمام أهالي وادي النع  

التجارب   ، لإلعالن عن بلدة جديدة.ا حكومًيا ولجنة وزاريةيتطلب قرارً 

، رخمةذ دائًما، فعلى سبيل املثال قرية تنف   السابقة توضح أن التوصية ال 

 حصلت على توصية مماثلة من قبل مؤسسات التخطيط إلقامة بلدة  

، لكن منذ ذلك الحين لم تتبع هذه التوصية أي 2014في العام  جديدة  

انون من هدم بيوتهم وحرث أرضهم وتدمير ، وما زال السكان يعة  فعلي   خطوة  

ليه هو قضية حدود القرية إاألمر اآلخر الذي يجب التنويه   مزروعاتهم.

   وتخطيطها، ألن وجود قرار  
م دون التطرق يعترف بقرية وادي النع   حكومي 

 ملسألة الحدود يُ 
 
  بقي األمر على ما هو، فمسألة الحدود هي قضية

 
في  حاسمة

يات التي تواجه االعتراف والتخطيط ك العديد من التحد  هذا الصدد، وهنا

 يعب   وكيف يود أن يرى األهالي قريتهمبشكل  
 
عاتهم ويلبي ر عن رغباتهم وتطل

وبمشاركة السكان  سليم   احتياجاتهم األساسية. االعتراف بدون تخطيط  

 وعكس رغبة وطريقة حياة السكان هو كعدمه!

 ن جهود ونضال أهالي القرى العربيإ
ُ
بنة األساسية ة غير املعترف بها هو الل

م مستمرون في نضالهم من أجل االعتراف لنيل االعتراف، وأهالي وادي النع  

ة في هذه املرحلة هو سات التخطيط الرسمي  نتزاع االعتراف من مؤس  إالكامل. 

  جيد   نجاز  إ
 

ة األهالي على مواصلة نضالهم. املرافعة القانوني   جًدا لحث
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 هي دعائم وركائز ال بد منها، لكن بدون النضال الشعبي  والتخطيطية 

النتزاع االعتراف الكامل لن  وتضافر جميع الجهود للتأثير على القرار السياس ي  

 نتقدم لخطوة أخرى لألمام.

 

http://www.acri.org.il/

