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رغد جرايسي ورنين عودة.

ُأجريت الدِّراسة بمشاركة الجمعيات:
ســيكوي – جمعيــة مشــتركة لعــرب ويهــود يعملــون ســويًا منــذ عــام  1991مــن
أجــل المســاواة والمشــاركة بيــن المجتمــع العربــي واليهــودي فــي إســرائيل .تعمــل
جمعيــة "ســيكوي" ّ
بالتعــاون مــع المجالــس المحل ّيــة العرب ّيــة ومــع قيــادة المجتمــع
العربــي وأمــام الــوزارات ،الهيئــات العامّ ــة ،اإلعــام والجمهــور الواســع ،مــن أجــل
إحــداث تغييــرات سياسـيّة تفضــي إلــى مســاواة ماديــة وجوهر ّيــة ،لحيــاة ومســاحات
مشــتركة للمواطنيــن العرب-الفلســطينيين وللمواطنيــن اليهــود ا ّلذيــن يعيشــون
فــي إســرائيل.
هاجــر – بحــث وتطويــر اإلســكان االجتماعــي – مركــز جامعـ ّـي يعمــل فــي كل ّيــة الحقــوق
فــي جامعــة تــل أبيــب منــذ عــام  .2014أقيــم المركــز مــن أجــل تطوير معلومــات وأدوات
السياســات ا ّلتــي ُتســاعد أصحــاب الدّ خــل
جديــدة فــي مجــال اإلســكان .ولتعزيــز ّ
ً
أبحاثــا
المتوســط والمنخفــض فــي الحصــول علــى ســكن الئــق وجيــد .يُجــري المركــز
أكاديم ّيــة تطبيق ّيــة فــي مجــال اإلســكان الفــوري ّ
والتجديــد الحضـ ّ
ـري .ويعمــل علــى
مرافقــة المشــاريع التــي ُتح ـدِث تأثي ـ ًر ا فــي صياغــة المقترحــات ّ
التشــريعيّة ،وتطويــر
السياســيّة الحديثــة .يعمــل المركــز مــن خــال منظــور متعــدِّ د الجوانــب،
األدوات ّ
تخصصــات مــن مجــاالت مختلفــة :الحقــوقّ ،
ّ
ّ
التخطيــط واالقتصاد.
ويوظــف أصحــاب
العربــي للتّخطيــط البديــل – جمعيّــة غيــر حكوميّــة وغيــر ربحيّــة ،تعمــل
المركــز
ّ
ً
فــي إســرائيل .وضعــت الجمعيّــة لنفســها هدفــا أساســيًا ،وهــو تمثيــل المصالــح
الفلســطيني فــي إســرائيل،العربي
واالحتياجــات الحقيقيّــة واألساســيّة للمجتمــع
ّ
ّ
ّ
التخطيــط ،البنيــة ّ
فــي مجــاالتّ :
تتمثــل أهــداف
التحت ّيــة ،اإلســكان ،النمــو والتنم ّيــة.

المركــز فــي تعزيــز المســاواة ،تطويــر البنــى التحتيّــة ومــوارد التنميّــة والتخطيــط،
العربــي مــن المحافظــة علــى حقوقــه األساســيّة المتع ّلقــة
وتمكيــن المجتمــع
ّ
العربــي فــي
بالعدالــة والمســاواة فــي المجــاالت المختلفــة ،مشــاركة الجمهــور
ّ
اليهــودي ّّ
عمليــات ّ
ّ
ّ
االجتماعــي
االقتصــادي،
للتطويــر
العربي
والتعــاون
التخطيــط،
ّ
ّ
لــكل المواطنيــن فــي الدّ ولــة.
واإلنســاني،
ّ
ّ

ترجمة :مرزوق الحلبي ،ميساء منصور ،د .فياض هيبي
انتاج الترجمة :جلوكل – ترجمة وحلول لغوية
تصميم غرافيكي :ليران رفيف ،ريم جرافيك ديزاين/حمدان حمدان
صفحة الغالف :شارع في قرية جسر الزرقاء .تصوير :سامي جربان
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ُم ّ
لخص
تعانـــي مراكـــز البلـــدات العربيّـــة واألحيـــاء القديمـــة ا ّلتـــي بُنيـــت حولهـــا مـــن العديـــد
التحديــات المكان ّيــة ،نتيجــة ســنوات طويلــة مــن ّ
ّ
التمييــز فــي تخصيــص المــوارد .علــى
ســبيل المثــال ،تعانــي هــذه البلــدات مــن ضعــف حــاد فــي البنــى ّ
التحت ّيــة ،ونقــص فــي
الحدائــق والمنتزهــات العامّ ــة ،وعــدد محــدود مــن المؤسســات العامّ ــة ،ونقــص فــي
وس ــائل الحماي ــة (المالج ــئ عل ــى س ــبيل المث ــال) ،نق ــص ف ــي المواص ــات العامّ ــة
والعديــد مــن النواقــص األخــرى .فــي إطــار هــذا البحــث ،وكجــزء مــن هــذا العمــل ا ّلــذي
يســعى إلــى تمهيــد ّ
الطريــق لتجديــد األحيــاء القديمــة فــي البلــدات العرب ّيــة ،ســنطرح
أدوات وتوصي ــات ،س ــتمكن الدول ــة ،إذا ق ــررت اعتماده ــا ،م ــن تقدي ــم ح ــل مناس ــب
ومثال ــي لقس ــم كبي ــر م ــن ّ
الس ــلطات
التحدي ــات ا ّلت ــي تم ّي ــز ه ــذه األحي ــاء؛ ولمس ــاعدة ّ
العرب ّي ــة ف ــي نضاله ــا م ــن أج ــل تخطي ــط وتطوي ــر األحي ــاء القديم ــة بصف ــة خاص ــة،
والبل ــدات العرب ّي ــة بصف ــة عام ــة.
أصبــح مصطلــح ّ
ً
التجديــد الحضـ ّ
الســنوات األخيــرة ،مُ
رادفــا لمصطلــح إخــاء
ـري ،فــي ّ
وبنــاء والخارطــة الهكيل ّيــة القطر ّيــة ( 38תמ"א  .)38ومــع ذلــك ،يُظهــر الواقــع ّ
أن هــذه
األدوات غيــر قابلــة ّ
للتطبيــق فــي البلــدات الريف ّيــة والبعيــدة عــن المركــز عمومــا ،وفــي
ـاوة علــى ذلــك ،يُشــير تحليــل ّ
البلــدات العرب ّيــة بصفــة خاصــة .عـ ً
التحدّ يــات ،ا ّلتــي تم ّيــز
المناطــق القديمــة فــي البلــدات العرب ّيــة ،إلــى ّ
أن األدوات المســتخدمة لــن تســتطيع
أن تلب ــي احتياج ــات الس ــكان ّ
الصعب ــة له ــذه المناط ــق .عل ــى ض ــوء ذل ــك ،قمن ــا ف ــي
هــذا البحــث بتطويــر أدوات بديلــة لتجديــد المناطــق القديمــة فــي البلــدات العرب ّيــة.

سيرورة البحث
الصعوب ــات المكان ّي ــة ،وعوائ ــق ّ
ب ــدأت عمل ّي ــة البح ــث بتحلي ــل ّ
التخطي ــط ا ّلت ــي تم ّي ــز
األحي ــاء القديم ــة ّ
والتاريخ ّي ــة .ف ــي المرحل ــة ال ّلاحق ــة درس ــنا األه ــداف القائم ــة الي ــوم
بالنســـبة ّ
فـــي إســـرائيل ّ
ّ
الحضـــري ،واختبرنـــا مـــدى مالءمتهـــا للبلـــدات
للتجديـــد
العرب ّيــة .وجدنــا ّ
ّ
الخاصــة بالبلــدات العرب ّيــة.
أن األهــداف القائمــة ال تراعــي االحتياجــات
خاص ــة ،تحقي ــق ه ــذه األه ــداف س ـ ّ
ً
أهداف ــا ّ
ـيمكن،
وعل ــى ض ــوء ه ــذه الفج ــوة ،وضعن ــا
للس ــكان ف ــي ه ــذه البل ــدات،
وبحس ــب طرحن ــا ورؤيتن ــا ،م ــن تحس ــين ج ــودة الحي ــاة ّ
ويمكنه ــا بالتال ــي أن تجي ــب ع ــن ّ
التحدي ــات الكثي ــرة ا ّلت ــي تم ّي ــز ه ــذه المس ــاحة .إل ــى
جان ــب اله ــدف األساس ــي ،وضعن ــا  6أه ــداف أخ ــرى:
ّ
تصعــب عمليــة
وفــي المرحلــة التاليــة ،فحصنــا مــا هــي الحواجــز ا ّلتــي مــن الممكــن أن
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السكان في
 .1مساحات عامّ ة :خلق مساحات عامّ ة ذات جودة لجميع ّ
السن ،شباب ،وغيرهم.
األحياء :نساء ،أوالد ،رجال ،كبار ّ
 .2البُنية التّحتيّة :إعادة تأهيل وتطوير البُنية ّ
التحتيّة القائمة في
األحياء.

 .3الخدمات العامّ ة :ضمان توفير الخدمات العامّ ة داخل األحياء؛
الحضاناتّ ،
ّ
والصحة وغيرها.
التعليم

 .4اإلسكان :توفير سكن الئق وبأسعار معقولة للسكان في البلدة،
ّ
السكان على العودة إلى
وإيجاد حلول
مكملة من شأنها أن تشجع ّ
المناطق القديمة.

 .5المواصالت العامّ ة :تحسين المواصالت العامّ ة ،أو أي مواصالت
بديلة مطلوبة في األحياء القديمة.

 .6الربط :ربط األحياء القديمة باألحياء الجديدة ،وذلك من خالل تعزيز
المركز ّ
التاريخي للبلدة.

تطويــر التجديــد الحضـ ّ
ـري ،وتحقيــق األهــداف المشــار إليهــا أعــاه .ودرســنا الجوانــب
ا ّلتــي يجــب أخذهــا بعيــن االعتبــار ،عنــد تطويــر أدوات بديلــة لتجديــد المناطــق القديمــة
فـــي البلـــدات العربيّـــة .كشـــف تحليلنـــا ،ا ّلـــذي اعتمـــد علـــى اســـتبيانات وزعـــت علـــى
المواطني ــن والمهنيي ــن والمقاب ــات المعمق ــة الت ــي أجري ــت م ــع المهنيي ــن والبح ــث
النظ ــري ،ع ــن وج ــود العدي ــد م ــن العوائ ــق أم ــام تجدي ــد الش ــكل القدي ــم.
خاص ــة ّ
بالتجدي ــد الحض ـ ّ
ف ــي المرحل ــة التالي ــة ،انتقلن ــا إل ــى إنش ــاء وتطوي ــر أدوات ّ
ـري
ف ــي المناط ــق القديم ــة ف ــي البل ــدات العرب ّي ــة .قمن ــا ف ــي ه ــذه المرحل ــة بمراجع ــة
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 18أداة موج ــودة ّ
للتجدي ــد الحض ـ ّ
ـري ف ــي الب ــاد وف ــي العال ــم .بع ــد عملي ــة تصفي ــة
ل ــأدوات ،ت ــم اختي ــار  4أدوات ّ
للتجدي ــد الحض ـ ّ
ـري م ــن أج ــل تطويره ــا .ت ــم اختي ــار ه ــذه
األدوات عل ــى أس ــاس األه ــداف ا ّلت ــي حُ ــددت س ـ ً
ـابقا ،وعل ــى أس ــاس قابلي ــة تطبيقه ــا
م ــن وجه ــة نظ ــر تنظيم ّي ــة ،وماد ّي ــة ،وثقافيّة-اجتماع ّي ــة ،وغيره ــا.

أربع أدوات لتجديد األحياء القديمة في البلدات العربيّة
إس ــتئجار أرض ّ
خاص ــة عل ــى يـ ـ ّد الس ــلطة المحل ّي ــة الس ــتخدامات
جماهير يّ ــة
تســـمح األداة لصاحـــب األرض الخاصـــة فـــي المنطقـــة القديمـــة بتأجيـــر أرضـــه
المس ــتغلة\ غي ــر المس ــتغلة ،لم ــدة مُ تف ــق عليه ــا مُ س ـ ً
ـبقا تت ــراوح بي ــن  5-25س ــنة.
تســتطيع الســلطة المحل ّيــة ،كجــزء مــن اتفاقيــة اإليجــار ،اســتخدام األرض ألغــراض
متنوعــة ،مثــل تطويــر أماكــن عامّ ــة مفتوحــة ،إنشــاء مواقــف عامّ ــة ،إنشــاء مؤسســات
عامّ ــة وغيره ــا ،مقاب ــل دف ــع نق ــدي لمال ــك األرض ،أو تموي ــل أعم ــال البن ــاء أو تطوي ــر
المنطق ــة .عن ــد انته ــاء الوق ــت المح ــدد لإليج ــار ف ــي العق ــد ،تع ــود األرض لمالكه ــا.

التّوصيات الرئيسة لتطوير األداة:

ّ .1
للس ــلطات المحل ّي ــة
التوصي ــات االقتصاد ّي ــة :تخصي ــص ميزاني ــات مرن ــة ومُ تاح ــة ّ
م ــن أج ــل اس ــتخدام األداة .عل ــى الميزاني ــة أن تك ــون مرن ــة ق ــدر اإلم ــكان ،م ــن أج ــل
معالج ــة العوائ ــق المحتمل ــة .الميزاني ــات تش ــمل:
• تمويل اتفاقية اإليجار ودفع مقابل مادي لصاحب األرض.
التخطيط ّ
• تمويل إجراءات ّ
والتنفيذ.
ّ
والمثمن ألصحاب األرض.
• تمويل الوسيط ،المحامي

الس ــيرورة :تحدي ــد مراح ــل عم ــل مح ــدّ دة وموح ــدة وواضح ــة م ــن
 .2توصي ــات ح ــول ّ
للســلطات المحل ّيــة بتعزيــز اســتخدام األداة أمــام مجموعــة متنوعــة
الســماح ّ
شــأنها ّ
م ــن أصح ــاب المصال ــح (أصح ــاب األراض ــي ،ال ّلجن ــة المحلي ــة وغيره ــم).
التغييــرات التنظيم ّيــة ّ
التنظيم ّيــة :إجــراء عــدد مــن ّ
التوصيــات ّ
ّ .3
والتشــريعيّة بهــدف
اســتخدام األداة:
• اســتخدام األراضــي :إنشــاء منظومــة تســمح للجنــة المحليّة/المناطق ّيــة بالموافقة
علــى تصريــح االســتخدام المفــرط لــأرض إن كان لالســتخدام العــام فقــط ،وبشــرط
الســلطة المحل ّيــة فقــط ،كجــزء مــن اتفاق ّيــة اإليجــار ،وبموافقــة
أن يكــون الطلــب مــن ّ
ّ
وعل ــم صاح ــب األرض .س ــيتم تطبي ــق ه ــذه اإلج ــراءات ف ــي المناط ــق الت ــي حدّ دته ــا
التخطيــط كمناطــق ّ
لجــان ّ
للتجديــد الحضـ ّ
ـري فــي البلــدات العرب ّيــة.
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ّ
محفــزات ،ا ّلتــي يســتطيع المجلــس المحلـ ّـي عرضهــا علــى صاحــب
• بلــورة مجموعــة
التعوي ــض الم ــادي أو أعم ــال البن ــاء ّ
العق ــار ،باإلضاف ــة إل ــى ّ
والتطوي ــر .عل ــى س ــبيل
ّ
مخف ــض لمس ــاحات عامّ ــة ف ــي أرض
المث ــال ،تنظي ــم تس ــجيل األراض ــي ،تخصي ــص
ّ
ومحف ــزات أخ ــرى.
أخ ــرى بملك ّي ــة صاح ــب األرض،

اس ــتبدال أرض ّ
خاص ــة مبن ّي ــة ف ــي منطق ــة قديم ــة ب ــأرض أخ ــرى
بملك ّي ــة س ــلطة أراض ــي إس ــرائيل ف ــي منطق ــة حديث ــة
ه ــذه األداة تس ــمح بتب ــادل أرض مبن ّي ــة خاص ــة ،أو غي ــر مبن ّي ــة ف ــي المناط ــق القديم ــة
ب ــأرض بملك ّي ــة س ــلطة أراض ــي اس ــرائيل ف ــي المناط ــق الحديث ــة .إخ ــاء مس ــاحة ذات
النم ــط القدي ــم تس ــاعد عل ــى تطوي ــر وتخطي ــط مجموع ــة متنوع ــة م ــن االحتياج ــات
العامّ ــة .وتخل ــق ،ف ــي الوق ــت نفس ــه ،بدي ـ ًلا ممت ــا ًز ا لصاح ــب األرض ،ا ّل ــذي س ــيحصل
عل ــى أرض جدي ــدة ضم ــن النم ــط الحدي ــث.

التّوصيات الرئيسة لتطوير األداة:
ّ .1
للســـلطات المحليّـــة ولســـلطة
التوصيـــات االقتصاديّـــة :تخصيـــص ميزانيـــات ّ
أراضــي إســرائيل الســتخدام األداة .علــى الميزانيــات أن تكــون مرنــة قــدر المســتطاع،
للتش ــجيع وح ــل العوائ ــق المحتمل ــة ،وسيش ــمل ّ
التخصي ــص م ــا يل ــي:
• تعويـــض مالـــي لصاحـــب األرض ،فـــي حـــال ّ
أن أرضـــه تســـاوي أكثـــر مـــن األرض
الممنوحـــة لـــه فـــي األحيـــاء الجديـــدة.
• تمويل مراحل ّ
التخطيط.
ّ
والمثمن ألصحاب األرض.
• تمويل الوسيط ،المحامي

• إذا لزم األمر ،إيجاد حلول اقتصاديّة للمرحلة االنتقاليّة.
الســيرورة :تحديــد مراحــل عمــل موحــدة وواضحــة مــن شــأنها أن
 .2توصيــات حــول ّ
بالســعي الســتخدام األداة أمــام مجموعــة متنوعــة مــن
للســلطات المحل ّيــة
ّ
تســمح ُّ
(ســلطة أراضــي إســرائيل ،مالــك األرض وغيرهــا).
أصحــاب المصلحــة ُ
التغييـــرات ّ
التنظيميّـــة :يلـــزم إجـــراء عـــدد مـــن ّ
التوصيـــات ّ
ّ .3
التنظيميّـــة لصالـــح
اســـتخدام األداة:
ّ
الس ــلطة المحل ّي ــة
• تحدي ــد قائم ــة
محف ــزات ،يمك ــن لس ــلطة أراض ــي إس ــرائيل أو ّ
أن تس ــتغلها "لتتف ــاوض" به ــا م ــع مال ــك األرض ،باإلضاف ــة إل ــى نق ــل ملك ّي ــة األرض
النق ــدي أو أعم ــال البن ــاء ّ
ّ
والتعوي ــض ّ
والتطوي ــر.
• إعفاء ضريبي على تبادل األراضي.
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تجديد المباني ّ
السكنيّة
السكنيّة،
ُتنشئ هذه األداة إطا ًر ا تخطيطيًّا وتنظيميًا واقتصاديًا لتجديد المباني ّ
إلى جانب تطوير األماكن العامّ ة وتحسينها .سيتم استخدام األداة من خالل تحديد
مناطق سكنيّة معيّنة في األحياء القديمة كمناطق ّ
ّ
الحضري ،في إطار
للتجديد
الخطة الهيكليّة ّ
ّ
ّ
الحضري في المنطقة.
للتجديد
مخطط شامل أو في إطار
نقطة البداية لتطوير األداة تكمن في أن عمليات ّ
السكني ،في األحياء
التجديد
ّ
السكنيّة القديمة،
بشكل
القديمة ،تتم اآلن
تلقائي أو تنظيمي ،من خالل هدم المباني ّ
ٍ
ّ
مبان حديثة مكانها؛ وإضافات لمبنى قائم ،سواء كان ذلك إضافة طوابق
وإنشاء
ٍ
للمبنى أو توسيع المبنى من خالل أرض مجاورة ،وتجديد واجهة المبنى ومدخله.
المؤسسات الجماهير يّة ،بدون ّ
خطة
يتم تنفيذ هذه العمليات حاليًا دون تدّ خل
ّ
مدروسة ،بدون تخطيط شامل ،وبدون األخذ باالعتبار احتياجات الجمهور ووضع
ّ
البنية ّ
يستغل عمليّة
وبالتالي ،تسعى هذه األداة إلى إنشاء إطار تخطيطي
التحتيّة.
ّ
ّ
السكني القائمة اليوم ،من أجل المنفعة العامّ ة بشكل أوسع ،وكذلك
التجديد ّ
للسكن في المناطق القديمة.
إلنتاج إطار تنظيمي داعم يقدّ م حوافز ّ

التّوصيات الرئيسة لتطوير األداة:
ّ .1
التوصيات القانونيّة:

المخصصة ّ
ّ
ّ
الحضري في المركز وفي األحياء القديمة في
للتجديد
• تحديد المناطق
ّ
مخطط ّ
ّ
ّ
مخطط للتجديد
التجديد الحضري (سواء كانت خارطة هيكليّة شموليّة او
ّ
الحضري).

ّ
الخطة،
• وضع تعليمات وتوجيهات وشروط لممارسة حقوق البناء الممنوحة في
التركيز على ّ
مع ّ
الشروط المتع ّلقة باالحتياجات العامّ ة.
السكنيّة الفرديّة في المناطق المحدّ دة ّ
• ّ
للتجديد
التحفيز على الهدم والبناء للمباني ّ
ّ
الحضري ،أو إضافة طوابق لمبنى قائم.
ّ .2
التوصيات االقتصاديّة :خلق حوافز تشجّ ع على استخدام األداة لألسر المعنيّة
وللسلطات المحليّة.
ّ
الحوافز للعائالت هي:

• المساعدة في عمليّة تنظيم العقارات – تقديم مرافقة مهنية أو تمويل عمليّة
تسجيل الملكيّة في سلطة األراضي اإلسرائيليّة ،والمساعدة في حل ّ
النزاعات
المتعلقة بتقسيم الملكيّة.
• االمتيازات ّ
الضريبيّة – تقديم مزايا ضريبيّة مماثلة لتلك الموجودة في اإلخالء
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والبناء ،وإتاحة إمكانية لإلعفاء من ضريبة ّ
التحسين .يتطلب األمر تعدي ًلا لقانون
ّ
الضرائب العقار يّة.

• قروض بكفالة الدّ ولة – تقديم ضمان من الدّ ولة للقروض العقارية لتمويل البناء.

ّ
ّ
للسلطات المحليّة:
المحفزات
التخطيط ّ
الشامل :تعريف األداة بأنها "مشروع ّ
• تمويل ّ
ّ
الحضري" حسب
للتجديد
قانون الهيئة الحكوميّة ّ
ّ
الحضري .ستسمح هذه الخطوة ،للهيئة الحكوميّة
للتجديد
بالترويج الستخدام األداة باإلضافة إلى تمويل مسار ّ
الحضريّ ،
ّ
ّ
التخطيط.
للتجديد
وفقا لقانون الهيئة الحكوميّة ّ
ً
ّ
الحضري.
للتجديد
وهذا يتطلب قرا ًر ا حكوميًا
ّ
"مكملة" بملكيّة سلطة أراضي إسرائيل لالحتياجات العامّ ة –
• تخصيص أرض
تتطلب عملية تجديد المناطق القديمة ذات الكثافة العالية ،إنشاء بنية تحتيّة
ً
سابقا.
عامّ ة مناسبة ،في المناطق ا ّلتي تفتقر إلى بنية تحتيّة كهذه ،على نحو ما ُذكر
ً
تحقيقا لهذه الغاية ،يتطلب األمر ،في المناطق القديمة ا ّلتي توجد بها أراضي
تابعة لسلطة أراضي إسرائيل ،إنشاء خطة وقناة من أجل تخصيص هذه األراضي
الحالي
لالحتياجات العامّ ة .هذه الخطوة ستخلق في الواقع مسا ًر ا مواز يًا للمسار
ّ
للسكن .لكن الغرض من ّ
ّ
التخصيص في البلدات العربيّة،
في تخصيص أرض
مكملة ّ
السكنيّة ،وتأمين احتياجات
هو خلق إمكانيّة اجتماعيّة ومجتمعيّة لتجديد المباني ّ
الجمهور ا ّلتي تدعم هذا األمرّ .
يتطلب تنفيذ المسار المقترح تعديل قانون الهيئة
الحكوميّة ّ
ّ
ّ
للسلطة المحليّة،
الحضري ،بحيث يتم تخصيص أرض
للتجديد
مكملة ّ
خاص من سلطة أراضي إسرائيل يهدف
وليس ألصحاب الحقوق ،باإلضافة إلى قرار
ّ
إلى تحديد معايير تخطيط األرض.

ّ
ّ
خاصـــة مفتوحـــة إلقامـــة حدائـــق أو
المؤقـــت ألرض
االســـتخدام
مواقـــف للســـيّارات:
تتيح هذه األداة إمكانية تطوير أراضي خاصة غير مبنيّة ،لفترة محدودة ،من أجل
السيارات .سيتم
استخدامين رئيسيين – األماكن العامّ ة المفتوحة ومواقف
ّ
استخدام األداة من خالل االستعانة بقانون الحدائق أو المواقف العامّ ة .هذا يتالءم
السلطات المحليّة (االستخدام المؤقت لقطعة أرض شاغرة) ،عام
مع قانون ّ
السلطات المحليّة بأخذ قرار ٍ باستخدام أرض شاغرة بشكل
 ،1987وا ّلذي يخوّ ل ّ
مؤقت ،كمساحة مفتوحة للمنفعة العامّ ة أو كموقف سيارات .تطوير المنطقة
السلطة المحليّة .صالحية ّ
الطلب محدودة لخمس سنوات ،ويمكن
من مسؤوليّة ّ
ّ
كل مرّة ،وعلى الرغم من كونها أداة مؤقتة إ ّلا أنها
التمديد لخمس سنوات أخرى في ّ
متاحة ،فليس هناك داع لتغيير استخدام االرض من أجل عمليّة ّ
التظليل.
ٍ
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التّوصيات الرئيسة الستخدام األداة
للتخطي ــط ّ
التوصي ــات االقتصاد ّي ــة – يج ــب تخصي ــص الم ــوارد ّ
ّ
والتطوي ــر وللصيان ــة
المس ــتمرةّ ،
خاص ـ ًـة فيم ــا يتع ّل ــق بالمناط ــق المس ــتخدمة كحدائ ــق عامّ ــة.

توصيات عامّ ة
إلـــى جانـــب تطويـــر األدوات وتنفيذهـــا ،نقـــدم أدنـــاه عـــددً ا مـــن التوصيـــات ا ّلتـــي قـــد
ّ
ّ
وتحف ــز ،م ــن وجه ــة نظرن ــا ،عملي ــات التجدي ــد الحض ـ ّ
ـري ف ــي البل ــدات العرب ّي ــة.
تمك ــن

ّ
الحضري
تخصيص الموارد لتطوير عمليات التّجديد

• إنشــاء صنــدوق مالــي ّ
للتجديــد الحضـ ّ
ـري فــي البلــدات العرب ّيــة – نوصــي بتخصيــص
خاص ــة ّ
ـري ف ــي البل ــدات العرب ّي ــة .س ـ ُـت ّ
للتجدي ــد الحض ـ ّ
ميزان ّي ــة ّ
خصص ه ــذه الميزان ّي ــة
وتــدار ّ
للســلطات العرب ّيــةُ ،
الســلطات الحكوم ّيــة ذات ِّ
الصلــة ،يشــمل
بالتعــاون مــع ّ
ّ
ّ
ّ
الس ــلطات ق ــادرة عل ــى اس ــتخدام
ذل ــك ميزاني ــات للتخطي ــط والتنفي ــذ .حت ــى تك ــون ّ
ّ
المخصص ــة ،س ــيتم تحدي ــد ج ــزء م ــن الميزاني ــة م ــن أج ــل إزال ــة العوائ ــق
كل األم ــوال
ّ
ف ــي ّ
التخطي ــط.
• اس ــتخدام األراض ــي العامّ ــة بملك ّي ــة س ــلطة أراض ــي إس ــرائيل لتجدي ــد المناط ــق
القديم ــة – نوص ــي بط ــرح سياس ــة تش ــجع وتع ـ ّـز ز اس ــتخدام األراض ــي العامّ ــة ،ا ّلت ــي
تديرهــا ســلطة األراضــي اإلســرائيليّة فــي المناطــق القديمــة ،مــن أجــل تطويــر المبانــي
ً
كل األراض ــي
واألماك ــن العامّ ــة والبني ــة التحت ّي ــة.
تحقيق ــا له ــذه الغاي ــة ،يج ــب تحدي ــد ّ
ا ّلت ــي تديره ــا س ــلطة أراض ــي إس ــرائيل ف ــي األماك ــن القديم ــة ،ويج ــب أن تك ــون اآللي ــة
الم ــراد اتباعه ــا متاح ــة وبس ــيطة وس ــهلة التطبي ــق.

آليّات مكمّ لة

ّ
الحضري
للســكان المعنييــن بتطوير عمليــات التجديد
• إنشــاء آليــة إقــراض حكوم ّيــة ّ
ّ
مخصصـــة ألصحـــاب األراضـــي
– نوصـــي بإنشـــاء آليـــة قـــروض تديرهـــا الحكومـــة،
المهتمي ــن ف ــي تطوي ــر عملي ــة ّ
التجدي ــد الحض ـ ّ
ـري ف ــي أراضيه ــم .س ــتتيح ه ــذه اآللي ــة
للمهتمي ــن فرص ــة الحص ــول عل ــى ق ــروض بش ــروط س ــهلة ،مم ــا سيس ــمح له ــم
بتنفي ــذ وتطوي ــر عمل ّي ــة التجدي ــد الحض ـ ّ
ـري ف ــي األراض ــي ا ّلت ــي يمتلكونه ــا.
• تطويــر آليــة تختصــر عمليــة تســجيل األراضــي – نوصــي بإنشــاء آليــة جديــدة تختصــر
عمل ّي ــة تس ــجيل األراض ــي .م ــن الممك ــن أن تس ــاعد ه ــذه اآللي ــة ف ــي تطوي ــر عملي ــة
التجديــد الحضـ ّ
ـري ،فــي األراضــي ا ّلتــي لــم يكتمــل تســجيلها بعــد ،وفــي نفــس الوقــت
ّ
ســـتحقق فائـــدة كبيـــرة ألصحـــاب األراضـــي ا ّلذيـــن لـــم ينظمـــوا مســـألة تســـجيل
أراضيه ــم.
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• إنش ــاء هيئ ــات ّ
للتجدي ــد الحض ـ ّ
ـري ف ــي البل ــدات العرب ّي ــة – نوص ــي بإنش ــاء هيئ ــة
ّ
للتجديــد الحضـ ّ
كل ســلطة محل ّيــة ،يتــم تمويلهــا مــن قبــل الهيئــة الحكوم ّيــة
ـري داخــل ّ
ّ
ّ
وتتمثــل مهمتهــا الرئيس ـيّة فــي تطويــر عمليــة التجديــد الحضـ ّ
للتجديــد الحضـ ّ
ـري
ـري،
ف ــي المنطق ــة المس ــؤولة عنه ــا.

توسيع نطاق نفوذ البلدات العربية

• العمــل بخطيــن متوازييــن – نوصــي بتطويــر عمليــات التجديــد الحضـ ّ
ـري فــي األحيــاء
القديم ــة داخ ــل البل ــدات العرب ّي ــة ،إل ــى جان ــب توس ــيع نف ــوذ ه ــذه البل ــدات .ستس ــمح
هــذه العمل ّيــة ،ا ّلتــي ستشــمل تجديــد المســاحات القديمــة إلــى جانــب توســيع نفــوذ
البل ــدات العرب ّي ــة ،بإيج ــاد حل ــول ل ــن يت ــم تناوله ــا ف ــي إط ــار عملي ــة تجدي ــد األحي ــاء.
فعلــى ســبيل المثــال ،لــن تتوفــر عـ ً
ـادة مســاحة كافيــة فــي األحيــاء القديمــة ،لتطويــر
مراك ــز تجاري ــة ومراك ــز تش ــغيل كبي ــرة ،وإنش ــاء مؤسس ــات بلدي ــة عامّ ــة ،وإنش ــاء
حدائ ــق وغيره ــا .لذل ــك نوص ــي بتخصي ــص مس ــاحة له ــذه االس ــتخدامات ف ــي األحي ــاء
الجدي ــدة ا ّلت ــي س ــيتم بناؤه ــا ف ــي إط ــار توس ــيع مناط ــق نف ــوذ البل ــدات العرب ّي ــة.

ّ
خاصة
قوة عاملة

الس ــلطات المهتم ــة بتعزي ــز عملي ــات
كل ل ــواء ،تراف ــق ّ
• تحدي ــد جه ــة مهني ــة ف ــي ّ
ّ
الحضـــري فـــي أراضيهـــا – نوصـــي بتعييـــن مُ خطـــط يعمـــل فـــي دائـــرة
التجديـــد
ّ
كل منطقـــة ذات صلـــة ،مـــن
التخطيـــط ،وزارة البنـــاء ،ســـلطة أراضـــي إســـرائيل ،أو ّ
الســـلطة المحليّـــة.
أجـــل تقـــدّ م الخطـــة مـــع ّ
• تعيي ــن خبي ــر ّ
للتجدي ــد الحض ـ ّ
ـري ف ــي البل ــدات العرب ّي ــة ،ضم ــن الهيئ ــة الحكوم ّي ــة
مخصصــة ّ
ّ
ّ
للتجديــد الحضـ ّ
للتطــور
ـري – نوصــي بتعييــن مستشــار يقــود ويطــوّ ر أدوات
الحض ـ ّ
ـري ف ــي ه ــذه المناط ــق ،ويعم ــل م ــع الجه ــات األخ ــرى ف ــي الحكوم ــة ف ــي ه ــذا
ّ
المفضــل أن يكــون الخبيــر مــن المجتمــع العربـ ّـي وأن يكــون علــى درايــة
المجــال .مــن
بعملي ــات ّ
التخطي ــط ف ــي المناط ــق العرب ّي ــة.

ّ
الحضري في البلدات
خلق خطاب مهني شامل وواسع حول التجديد
العربيّة

• إنش ــاء منت ــدى ّ
منظ ــم وش ــامل ،وا ّل ــذي يعن ــى بتعزي ــز عملي ــة التجدي ــد الحض ـ ّ
ـري
ف ــي البل ــدات العرب ّي ــة – نوص ــي بإقام ــة طاول ــة مس ــتديرة ،تض ــم مجموع ــة متنوّ ع ــة
ّ
الحضـــري فـــي البلـــدات
مـــن أصحـــاب الشـــأن ا ّلذيـــن سيناقشـــون عمليّـــة التجديـــد
الس ــلطة المركز ّي ــة بم ــا ف ــي ذل ــك الهيئ ــة
العرب ّي ــة .س ــتضم الطاول ــة ممثلي ــن ع ــن
ّ
ـري ،دائــرة ّ
الحكوم ّيــة ّ
للتجديــد الحضـ ّ
التخطيــط ،وزارة البنــاء واإلســكان ،وزارة العــدل،
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ّ
مخطط ــون ف ــي األلوي ــة ،رؤس ــاء س ــلطات محل ّي ــة ،مهندس ــين،
قس ــم الميزاني ــات،
ومنظم ــات المجتم ــع المدن ـ ّـي وغيره ــا.

• ضم ــان ّ
التمثي ــل الالئ ــق للمجتم ــع العرب ـ ّـي ف ــي عملي ــة تطوي ــر التجدي ــد الحض ـ ّ
ـري
– نوص ــي ب ــأن ّ
كل عملي ــة أخ ــرى ف ــي
يت ــم تطوي ــر األدوات المذك ــورة أع ــاه ،وتطوي ــر ّ
التفكي ــر ،صياغ ــة السياس ــاتّ ،
ـري ،مث ــل :س ــيرورات ّ
مج ــال التجدي ــد الحض ـ ّ
والتنفي ــذ
ّ
السياسـ ـيّة العرب ّي ــة والمنظم ــات ،وم ــع المهنيي ــن م ــن
–
وبالش ــراكة م ــع القي ــادة ّ
المجتم ــع العرب ـ ّـي.
• تعزي ــز التمثي ــل المناس ــب للمجتم ــع العرب ـ ّـي ف ــي ال ــوزارات – نوص ــي بزي ــادة تمثي ــل
المجتمــع العربـ ّـي ،فــي دائــرة ّ
التخطيــط ،ووزارة اإلعمــار واإلســكان ،والهيئــة الحكوم ّيــة
ّ
للتجدي ــد الحض ـ ّ
ـري .سيس ــاعد زي ــادة التمثي ــل عل ــى تقوي ــة الخط ــاب المهن ــي ،وتعزي ــز
عمليــات التجديــد الحضـ ّ
ـري المالئمــة لخصائــص المجتمــع العربـ ّـي.

جسر الزرقاء ،تصوير :سامي جربان
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