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لانون كمٌنٌتس -التراح لانون التخطٌط والبناء (التعدٌل 2016 ،)109
ورلة مولف
خلفٌّة التراح المانون
ً رلم 11559الذي ٌدور حول تعزٌز تطبٌك لوانٌن التخطٌط والبناء ،
ات ُّ ِخذ فً ٌوم  19.6.2016المرار الحكوم ّ
ً" (تمرٌر
والذي ٌرتكز ،كما ورد فً مسته ّل المرار ،إلى تمرٌر "الطالم للتّعاطً مم اارر البناء ٌر المانون ّ
2
ً،
كمٌنٌتس)  .فً إطار المرار ،أصدِر ٌ
ً والمهن ّ
أمر لهٌبات مختلفة فً الحكومة – على كال المستوٌٌن السٌاس ّ

"لتعزٌز تطبٌك لوانٌن التخطٌط والبناء

بالعمل بطرق مختلفة ،ومن ضمنها عن طرٌك تعدٌالت تشرٌعٌّة،

صا فً البلدات العربٌّة.
ومعالجة االنتهاكات والتعدّي على األراضً العا ّمة" فً الدولة ،وخصو ً
وبنا ًء على ذلن ،نُ ِشرت فً ٌوم

 30.6.2016مذ ّكرر لانون التّخطٌط والبناء التً تض ّم عددًا من االلتراحات

ْ
ً :التراح لانون التخطٌط
لتعدٌل لوانٌن لابمة ،والتً
أصبحت فً ٌوم  ،1.8.2016بمثابة التراا لانون حكوم ّ
والبناء (التعدٌل رلم ( 32016 ،)109فً ما ٌلً" :االلتراا" أو "لانون كمٌنٌتس").
الهدف من التّعدٌالت ال ُممترحة او ،كما ذُكر ،تشدٌد التطبٌك والعموبة فً مخالفات البناء .وكان من ضمن ما ت ّم
ُ
التراحه ،لتحمٌك اذا الهدف ،الحدّ من اعتبارات المحكمة التً تبحث فً تطبٌك مخالفات البناء؛ توسٌم
صالحٌّات ونطاق اعتبارات الهٌبات اإلدارٌّة ،وفً ممدّمتها اٌبات التخطٌط وتطبٌك التخطٌط المطرٌّة ،فً ك ّل
ما له صلة بتطبٌك لوانٌن التخطٌط والتعاطً مم البناء بال ترخٌص؛ التشدد فً فرض الغرامات وفترات السجن
فً مخالفات البناء ،وكذلن توسٌم دابرر العموبة على اذه المخالفات.
صحٌ ٌح ّ
أن للتعدٌالت الممترحة تبعات على تطبٌك لوانٌن التّخطٌط على مستوى الدّولة ككلّ ،كما او ُمفسَّر فً
تعلٌالت التّعدٌل  ،إال أنّه ال ٌجوز تجاال تبعاتها البعٌدر األمد على المواطنٌن العرب ،وال ٌجوز تجاال السٌاق
الذي جاءت ضمنه تحدٌدًا :لرار الحكومة  1559ونٌّة الدولة مواجهة اارر البناء بال ترخٌص فً المجتمم
ً.
العرب ّ
ُعرض انا مولف المن ّمات الواردر أدناه فً شأن التراا المانون ،والذي ٌتمحور حول أبعاد
فً ضوء ما ذُ ِكرَ ٌ ،
التعدٌالت الممترحة على المواطنٌن العرب فً الدولة وعلى ال
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لرار الحكومة .1559
2
تمرٌر كمٌنٌتس
3
التراا لانون التخطٌط والبناء (التعدٌل رلم ( 2016،)109لانون كمٌنٌتس)

1

سلطات المحلٌّة العربٌّة ،وحول العاللة بٌن

الحاجة فً إٌجاد حلول البمة ومالبمة لضابمة التخطٌط المستمرر منذ سنوات طوٌلة فً البلدات العربٌّة وبٌن
تطبٌك لوانٌن التخطٌط فً اذه البلدات.

حمائك ومعطٌات
ّ
إن نحو  90%من المواطنٌن العرب فً الدّولة ٌسكنون فً  139بلدر عربٌّة .اذه البلدات تعانً من ضابمة سكنٌّة
شدٌدر للغاٌة ،مردّاا إلى سٌاسة متع ّمدر تنتهجها الدولة منذ سنوات طوٌلة ،وما البناء ٌر المر ّخص سوى واحد
من إفرازات اذه السٌاسة ال ٌر.
4
ً التابعة للبلدات العربٌّة المابمة
فمنذ لٌام الدولة لم ٌت ّم إنشاء حتى ولو بلدر عربٌّة واحدر ،ومساحة النفوذ المضاب ّ

لٌس أنّها لم تُوسّم فحسب ،وإنّما ت ّم تملٌصها أٌضًا.

الٌوم ،مساحة النفوذ المضابً اإلجمالٌّة لهذه البلدات تم ّل

ي طلب من بٌن أكثر من  50طلبًا لُدّمت فً السنوات األخٌرر
عن 3%من مساحة الدّولة ،و لٌس انان تمرٌبًا أ ّ
ً للسلطات العربٌّة لد بحث فً لجنة حدود جغرافٌّة 5.كنتٌجة لذلن ،ازداد االكت ا
لتوسٌم نطاق النفوذ المضاب ّ
ي شك ٍل من األشكال.
ً فً البلدات العربٌّة  11ضعفًا من دون االاتمام بتلبٌة احتٌاجاتها بأ ّ
السكان ّ
وفمًا الستنتاجات طالم الـ ٌ 120و ًما الذي عٌّنته وزارر المالٌّة"للتعاطً مم األزمة السكنٌة فً بلدات األللٌّات"،
فإنّه حتى عام  2000لم تكن للبلدات العربٌّة مخ ّ
ططاتربٌسٌة ُمحدّثة

6.منذ عام  2000بدأت وزارر الدّاخلٌّة

لسم من البلدات ،إال ّ
أن اذه اإلجراءات الجزبٌّة لم توفّر حلوالً مناسبة لألزمة السكنٌّة
بإجراءات تخطٌطٌّة فً ٍ
المابمة.
المخ ّ
ططات الربٌسٌة ٌر ال ُمحدّثة ال تلبًّ احتٌاجات البلدات وال تمدّم حلوالً لألزمة السكنٌّة.كذلن فمد ُو ّجه نمد
شدٌد حتى لل ُمخططات المحدّثة ،لكونها ال تلبًّ ،بحسب وجهة ن ر مهنٌٌن فً المجال ،االحتٌاجات المابمة فً
فإن نحو  40%من المخ ّ
البلدات ،نااٌن عن احتٌاجات التطوٌر المستمبلٌّة7.باإلضافة إلى ما ذُكرّ ،
ططات الربٌسٌة
المحدّثة اذه ال تتٌح نٌل تراخٌص بناء مباشرر ً باالرتكاز علٌها ،وإنّما تستدعً إجراءات تخطٌطٌّة إضافٌّة لم
تُنفّذ حتّى الٌوم .واكذا ،فإنّه فً الكثٌر من البلدات العربٌّة البدوٌّة فً النمب ،وعلى الر م من ّ
أن لها مخططات
4باستثناء البلدات البدوٌّة الـ  7التً ألامتها الدّولة لغرض تركٌز البدو من المرى ٌر المعترف بها فٌها ،وكذلن المرى البدوٌّة الـ 11
التً ت ّم االعتراف بها.
5
ً" (اُدّلِّم
ي لوسط األللٌّات فً مكتب ربٌس الحكومة "ااقتاا ل ّلح همس ل ا قتخٍي وا ّل
سلطة التطوٌر االلتصاد ّ
م ي ً ا لوي ا لتر ّل
م ي ً ا لجٌل لقغٍٍت االجقواعً االاقصادي رتئاول ا بتو ٍملر عواًلئٍلختخخٌبٍتغ( )2011 ،فً ما
ً ً هلضلع ا ّل
لخاان ا فتع ّل
ي").
ٌلً" :سلطة التطوٌر االلتصاد ّ
6تمرٌر طالم الـ ٌ 120و ًما للتّعاطً مم األزمة السّكنٌّة فً بلدات األللٌّات  ،ص( )2015( 8 .فً ما ٌلً" :تمرٌر طالم الـ .)"120
7تمرٌر طالم الـ  ،120الهامش  6أعاله ،ص.8 .
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ربٌسٌة ،إال أنّه ال ٌت ّم فٌها منح تراخٌص بناء للسكن وال تُنفّذ فٌها أعمال تطوٌر للبنى التحتٌّة ،الطرلات
8

والخدمات.

وتبٌّن المعطٌات أٌضًا أن المجتمم العربً بحاجة إلى بناء  13,000وحدر سكنٌة فً السنة ،فً حٌن أن ما ٌُبنى
ً .معنى اذا األمر او أنّه ٌتراكم فً كل سنة
بالفعل او نحو  7,000وحدر سكنٌة فمط ،ومع مها تبنى بشكل ذات ّ
نمص لدره  6,000وحدر سكنٌة ،وٌأتً اذا إضافةً إلى تراكم النمص منذ عشرات السنٌن والذي لم ٌت ّم لٌاس
9

ممداره بعد.

على الر م من وجود اذا النمصّ ،
فإن الدولة ال تزال تمٌّز ضدّ البلدات العربٌّة فً كل ما له صلة بالبناء
أن المخ ّ
الجدٌد.وٌ هر تمرٌر طالم الـ 120أٌضًا ّ
ططات الحكومٌة للسكن الممكن المنال المطبمة فً البلدات
الٌهودٌة مثل مخطط "السعر الهدف"" ،السعر للساكن" و"البناء لإلٌجار" ،ال تعرض حلوالً حمٌمٌة ألزمة السكن
ً .كما ٌشٌر التمرٌر أٌضًا إلى ّ
أن 43%من مجمل برامج التسوٌك التً نفذت فً أعماب
فً المجتمم العرب ّ
المرارٌن الحكومٌٌن رلم  1539و  ،4432والتً كانت اٌتها ،من جملة األمور ،تطوٌر سوق السكن فً البلدات
ْ
فشلت .كما ٌتضح من التمرٌر أنه تم خالل السنوات
العربٌة ،لد

 2005-2009تسوٌك  20%فمط من الوحدات

السكنٌة التً تم تخطٌطها فً البلدات العربٌّة ( حوالً  ،)30,000فً ممابل 70%الوحدات التً ت ّم تخطٌطها فً
البلدات الٌهودٌة والمختلطة (حوالً .)140,000

10

وٌتبٌّن من معطٌات مركز البحث والمعلومات التابم للكنٌست أن األ لبٌة الساحمة من أوامر الهدم اإلدارٌة التً
ْ
أصدرت بٌن السنوات  2014-2012كانت فً المجتمم العربً ( .)97%واأل لبٌة الكبرى من اذه األوامر (91.7-
ً 11.وعلى نحو شبٌه من
 )87%أصدرت فً لواء الجنوب وأ لبٌتها الساحمة (  )99%كانت فً المجتمم العرب ّ
ذلن ،فإن نسبة أوامر الهدم المضابٌة التً أصدرت فً المجتمم العربً ،من بٌن مجمل ما صدر من أوامر ادم
12

لضابٌة فً السنوات  ،2014-2012بلغت  71.2%عام 2012؛  80.8%عام 2013؛  65.4%عام .2014

8

ثمة عمبات شتى تحول دون التطوٌر وتراخٌص البناء ،واً تكمن ،ضمن أمور أخرى ،فً لرارات سلطة أراضً إسرابٌل وفً
سٌاسة وأن مة سلطة تن ٌم االستٌطان البدوي فً النمب .
9مرالب الدولةتمرٌر مرالبة – أزمة السكن ( )2015( 208فٌما ٌلً" :تمرٌر المرالب").
10تمرٌر طالم الـ  ،120الهامش  6أعاله ،ص.8 .
11مركز البحث والمعلومات التّابم للكنٌست البناء غٌر المانونً وهدم المبانً فً إسرائٌل .)2015( 14
12م.ن ،.ص.14 .

3

واألمر ذاته الٌوم أٌضًا ،فمن بٌن  1,348أمر ادم لضابًٌّا ساري المفعول حتى حزٌران ّ ،2015
فإن ما نسبته
13

ً.
 97%منها او فً المجتمم العرب ّ

لانون كمٌنٌتس–تحلٌل البنود واألهداف
تكثٌف الهدم مع تجاهل الوضع المائم
الشروا الممدمة اللتراا المانون تعرف العوامل المؤدٌة إلى اارر البناء بال ترخٌص ،كما ٌلً:
"عدم توفر معلومات محدَّثة عن مخالفات البناء ،عدم المحاكمة ،المماطلة فً
اإلجراءات ،العموبة المخففة ،عدم تطبٌك المانون بخصوص تنفٌذ أوامر الهدم
المضمنة فً لرارات الحكم والمدر الزمنٌة المطلوبة لتنفٌذ لرارات الحكم التً
تشتمل على أوامر ادم .كل اذه األمور تؤدي إلى مساس ف ّ بالردع ،سواء أكان
ردع المخالفٌن أنفسهم أو ردع آخرٌن ممن ٌدركون وٌرون أمام أن ارام كٌف ٌُكافأ
المخالف وكٌف أن البناء ٌر المانونً مج ٍد للمخالف".
سٌاسة ادم البٌوت كهذه الممترحة فً لانون كمٌنٌتس ترتكز على لراءر خاطبة ومضللة للوالم التخطٌطً فً
ً،
الدولة ،وفً البلدات العربٌة بوج ٍه خاص .إ نّها تتجاال أزمة التخطٌط العدٌدر السنوات فً المجتمم العرب ّ
ولصورات الدولة التخطٌطٌة ،التً لادت مواطنٌن كثٌرٌن إلى المخالفة.

إ نّها ال تتماشى مم مبادئ العدالة

ّ
ّ
كحك
الحك فً المأوى
األساسٌة واً تتنافى بشكل تا ّم مم المانون األساس :كرامة اإلنسان وحرٌته ،الذي ٌرسّخ
14

ي.
دستور ّ

ي كجزءٍ من الركابز الضرورٌة لسلطة المانون ،و بالتالً
نحن بالطبم ّ
نمر بأامٌة وجود جهاز تطبٌك لانون لو ّ
نمر بأامٌة أن ٌنص المانون على تدابٌر تطبٌك لانون متنوعة ومالبمة .إلى جانب ذلن ،نحن نشعر بملك شدٌد
من وضم ٌتم فٌه اتخاذ تدابٌر تطبٌك المانون بشكل ف ّ ومؤ ٍذ مم تجاال الوضم التخطٌطً المابم ،المصورات
التخطٌطٌة ،وحصة جهاز التخطٌط نفسه من المسؤولٌة عن حالة الوضم مٌدانًٌّا ،وسٌاسات سلطات أخرى تمنم
تطوٌر البلدات العربٌة .المواطنون العرب فً الدولة والعون فً مأزق ال ٌستطٌعون معه البناء بحسب المانون
ٌعرضوا أنفسهم إلجراءات
ر م أن لٌس لدٌهم أي ر بة فً أن ٌكونوا طرفًا فً أي نشاط مخالف للمانون وأن ّ
13م.ن ،.ص.17 .
14
التصرف
وأوالً ولبل كل شًء واجبها فً
ّ
اذه السٌاسة منافٌة حتى لواجبات الدولة وسلطات التخطٌط وفك لواعد المانون العا ّمّ ،
ّ
بنزااة وبشكل معمول فً إعداد ومصادلة المخططات الربٌسٌة .إن واجب الدولة أوالً ولبل كل شًء او العمل على إعداد مخططات
بناء وتطوٌر مالبمة ،تلبً االحتٌاجات السكنٌة للسكان العرب فً البلدات العربٌة وفً المدن المختلطة .وحٌث أن الدولة فشلت فً أداء
بغض الن ر عن
واجبها اذا،فال ٌجوز لها أخاللًٌّا اتّخاذ إجراءات لتطبٌك المانون ضدّ ضحاٌا فشلها الذٌن لاموا بالبناء بدون ترخٌص،
ّ
ال روف التخطٌطٌة والحمابمٌة التً نُفذ فٌها البناء.

4

تطبٌك لانون إدارٌة وجنابٌة من جانب السلطات ،والتً تكلفهم ثمنًا باا ً ا .وألنه واضح أن الجمهور ٌفضّل أن
ٌبنً بموجب المانون واو ٌر معنً بالتورط بمخالفات بناء ،فإن اذه ال اارر الواسعة من البناء بال ترخٌص
ي فً جهاز التخطٌط ،وفً ُمؤسسات إضافٌّة فً الدّولة ،واو إخفاق ٌجب
تشٌر بشكل واضح إلى إخفاق بنٌو ّ
أخذه بالحسبان عند التباحث فً إعماالالعتبارات بشأن تطبٌك المانون.
أي مبرر لدفع لانون كمٌنٌتس الذي ٌرمً إلى تشدٌد
فً ضوء ما ذُكر ،نسجّل هنا أنّه لٌس هنان ،فً رأٌناّ ،
سٌاسة هدم البٌوت ،وبدالً من ذلن فإننا نعتمد أنّه ٌجب خوض مسار التفاوض مع رؤساء السلطات المحلٌّة
العربٌّة وسائر ممثلً الجمهور العربً ،إلى أن تت ّم المصادلة على مخططات تتٌح إمكانٌة الحصول على
تراخٌص بناء بموجب المانون فً البلدات العربٌّة ،بما فً ذلن توفٌر إمكانٌة لتنظٌم المبانً المائمة .
تكون سٌاسة سلطات التخطٌط البمة وعادلة عندما تفحص ّأوالً مسبّبات

اارر البناء بال ترخٌص فً المجتمم

ً ،وتعالجها وتوفّر إمكانٌات بناء وحلوالً سكنٌّة البمة ولانونٌّة تُضفً مشروعٌة على اذا البناء .ما كان
العرب ّ
اذا البناء بال ترخٌص سٌنشأ فً البلدات العربٌّة لو ت ّم المٌام بذلن منذ البداٌة.
والمستمرر منذ سنوات طوٌلة فً البلدات العربٌّة فً إسرابٌل ،كما ت ّم تفصٌل ذلن أعاله،
أزمة التخطٌط الحادر
ّ
اً نتٌجة مباشرر لإلامال والتمٌٌز المؤسّسٌٌن على مدى سنوات طوٌلة ،ولمد أدركت خطورر وطبٌعة اذه
األزمة الحكومة ،المحاكم ،الباحثون والهٌبات العا ّمة والرسمٌّة المختلفةّ .
إن جذور اذه األزمة مغروسة فً
ً احتٌاجات الس ّكان العرب فً مجال
سٌاسة األراضً التً تنتهجها دولة إسرابٌل ،التً تتجاال بشك ٍل منهج ّ
السّكن ،األراضً والخدمات .وٌأت اذا مم تفضٌل واضح للٌهود على العرب فً استخدام الحٌّز وتخصٌص
األراضً العا ّمة للبناء.اذا التفضٌل اتخذ وجواًا وأشكاال مختلفة على مدى السنوات  .15ال بل اتخذت مؤ ّخ ًرا
ً) من لبل حكومة إسرابٌل إلٌجاد حلول البمة لألزمة
إجراءات فعلٌّة (لم تنضج بعد إلى مستوى التغٌٌر الفعل ّ
ً ،وذلن من منطلك االعتراف بخصوصٌّتها وبالحاجة
السكنٌّة
ّ
المستمرر منذ سنوات طوٌلة فً المجتمم العرب ّ
الفورٌّة لمعالجتها ،وبتأثٌراا البعٌد األمد على اارر البناء ٌر المر ّخص.
ً فً مجال التخطٌط أٌضًا كانت لرار الحكومة رلم 922
الخطور األخٌرر واألكثر جدٌّة لتطوٌر المجتمم العرب ّ
الذي ت ّم اتخاذه فً نهاٌة عام

ي لدى سكان األللٌّات فً
 2015فً شأن "نشاط الحكومة للتطوٌر االلتصاد ّ

16
صص موارد ومٌزانٌات حكومٌّة
السنوات  ، "2020-2016والذي ٌض ّم سلسلة من المرارات المه ّمة التً تخ ّ

المستمر منذ سنوات طوٌلة والذي ٌعانً منه اؤالء الس ّكان فً شتّى
لتطوٌر البلدات العربٌّة وتملٌص التمٌٌز
ّ

المحامً عونً بنّا" ،سٌاسة التخطٌط فً البلدات العربٌّة  -تمٌٌز وعمبات " ،جمعٌّة حموق المواطن فً إسرابٌل ،نٌسان .2014
16
لرار الحكومة .922
15
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صا فً مجال التخطٌط والسكن .مم ذلنّ ،
فإن المرار المذكور لم ٌطبّك بعد ُ بكامله ،ال بل
مجاالت الحٌار ،وخصو ً
ّ
إن تطبٌك أجزاء منه مشروط ،فً إطار لرار الحكومة ،1559بتخصٌص مٌزانٌات لتنفٌذ أوامر لانون كمٌنٌتس.
عدم التمٌٌز بٌن أنواع المخالفات
مخالفات البناء لٌست من صنف واحد،

كثٌرا فً دوافعها
فهنان أنواع مختلفة من المخالفات ،واً تختلف ً

ي فً جواره لمراكز تجارٌّة فً مناطك
وطبٌعتها.فعلى سبٌل المثال ،انان بناء بال ترخٌص ذو طابم التصاد ّ
لمبان سكنٌّة ،والذي ٌت ّم المٌام به فً مع م الحاالت بسبب
زراعٌّة ،وفً الممابل انان البناء ٌر المر ّخص
ٍ
انعدام لاعدر تخطٌطٌة البمة .انان أٌضًا حاالت ٌت ّم فٌها البناء بال ترخٌص استنادًا إلى وعود صرٌحة من
أن سلطات الدولة سلّ ْ
ض الن ر المتواصل – والذي ٌُف َهم منه ّ
مت باألمر أو وافمت علٌه.
السلطة أو بناء على
ّ
الخاص بالمخالفات المختلفة ،وأعطت وزنًا لهذا
كذلن فمد اعترفت المحاكم أٌضًا على مدى السنوات بالطابم
ّ
17

األمر ،فً األساس فً إلرار لرار الحكم وفً إلرار فترات تمدٌد لتنفٌذ أوامر الهدم.

مطوالًّ ،
إن البناء ٌر المر ّخص فً البلدات العربٌّة ال ٌحدث من فراغ وال ٌت ّم كخٌار أو
صل أعاله
كما فُ ّ
ّ
كر بة فً انتهان لوانٌن الدولة أو االستخفاف بهاٌ.كون اذا البناء فً الغالب بسبب انعدام الخٌار ،و اٌته توفٌر
مأوى للشبان وللعابالت العربٌّة ،الذٌن تركتهم الحكومة وسلطات التخطٌط على مدى سنوات طوٌلة بدون حلول
ً .إ ّن اذا البناء او عملًٌّا نتٌجة لمصور السلطات فً التخطٌط ،والذي ٌنعكس من
سكنٌّة وبدون أ ّ
ي ح ّل تخطٌط ّ
جملة األمور فً ٌاب التخطٌط أو فً التخطٌط الرديء ،الذي ال ٌلبًّ االحتٌاجات السكنٌّة األساسٌّة للمواطنٌن
العرب.
واض ٌح ،إذًا ،أنّه ال ٌجوز االستخفاف بسلطة المانون ،لكن ال ٌجوز االستخفاف أٌضًا بحٌثٌّات البناء ٌر
المر ّخص ،والذي ت ّم المٌام به البًا كما سبك الذكر النعدام الخٌار وبسبب عدم وجود مخططات ربٌسٌة مالبمة.
ً ،ال ٌُمٌّز بٌن أنواع مخالفات البناء المختلفة ،واو ٌمترا ترسانة مماثلة
التراا المانون ،شأنه شأن المانون الحال ّ
من األدوات (اإلدارٌة والمضابٌّة) لمجمل أنواع المخالفات .مع ذلن ،فإنّ هذا االلتراح ٌزٌد من خطورة الوضع
أي اعتبار لحٌثٌات الحالة ،وبهذا
المائم ،ألنّه ٌشدّد تدابٌر تطبٌك المانون وٌُم ّ
سً تدابٌر العموبة من دون إٌالء ّ
فإن اإلشكالٌّة المائمة الٌوم فً استخدام تدابٌر تطبٌك المانون ستتفالم أكثر فأكثر.
ً
إلى أن ٌت ّم إٌجاد ح ّل مالبم ألزمة التخطٌط فً المجتمم العرب ّ

ٌجب وضم آلٌّة واضحة تمٌّز بٌن أنواع

المخالفات المختلفة وترسّخ سٌاسة لضابٌّة البمة ،تساعد فً مالءمة االعتبارات المضابٌة

لتشدٌد العموبة فً

17
ً
ً  3162/08دولة إسرائٌل ضدّ جهاد إبراهٌم سواعد ،وان روا أٌضًا روفًا مشابهة فً االستبناف الجناب ّ
االستبناف الجناب ّ
 3205/08أحمد سواعد ضدّ اللجنة اللوائ ٌّة للتخطٌط والبناء الشمال.
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سا إضافًٌّا
مخالفات معٌّنة ،إلى جانب عدم تشدٌد العموبة فً حاالت أخرى ،والتً ٌعتبر تشدٌد العموبة فٌها مسا ً
للتصرف على نحو آخر.
بالسكان المستضعفٌن الذٌن ال حٌلة لدٌهم
ّ
توسٌع دائرة العموبة وزٌادة فترات السجن ومبلغ الغرامات على مخالفات التخطٌط
أحد الممٌزات الواضحة للمانون الجدٌد او تشدٌد العموبة على مخالفات التخطٌط 18وتوسٌم دابرر المسؤولٌة عن
صا من الممكن االفتراض ّ
أن ال صلة لهم بفعل البناء بال ترخٌص ولٌس فً إمكانهم
تلن المخالفات لتشمل أشخا ً
التأثٌر فً ذلن أو منعه ،مثل "كل واحد من الشركاء فً األرض عند ارتكاب المخالفة" (ان ر فً اذا الشأن
ً).
البند  4من التراا المانون ،وخصو ً
صا التراا تعدٌل البنود 222-232فً المانون األصل ّ
لٌس لهذا التو ّجه ما ٌبرره ومن الممكن أن ٌؤدّي إلى تجرٌم أبرٌاء وبممدار واسم .كما او معلوم ،ملكٌة
ي
ً مشتركة (مشاع) فً مع مها وتسجٌل أصحاب األراضً فً السج ّل العمار ّ
األراضً فً المجتمم العرب ّ
ٌر محدَّث .عملًٌّا ،من الممكن أن ٌنشأ وضم ٌكون فٌه عدد كبٌر من الوارثٌن لمطم صغٌرر من حصة من
األراضً أو لسٌمة بُنً علٌها مبنى ممنوع من لبل أحد الشركاء فً ملكٌة األرض ،وعنداا سٌكون اؤالء
ً.
الوارثون عرضة لعموبات شدٌدر من دون أن ٌكون لهم أي عاللة بأمر البناء ٌر المانون ّ
باإلضافةّ ،
فإن تشدٌد العموبة بشكل مو ّحد وشامل بخصوص ك ّل أنواع البناء بال ترخٌص ،من دون التمٌٌز بٌن
أنواع المخالفات المختلفة ودوافعها ،ومن دون مراعار ال ّ روف التخطٌطٌة التً ت ّم فً إطاراا البناء بال
ترخٌصٌ ،زٌدمن حدّر ال لم ،وٌجعل أشخاص معٌارٌٌن مخالفٌن للمانون ر ًما عنهم.
ٌموم لانون التخطٌط والبناء على دعامتٌن اثنتٌن:

الدعامة األولى تن ّ م إنشاء مؤسّسات التخطٌط المختلفة

وإعداداا للمخططات األساسٌة بمختلف أنواعها .أما الدعامة الثانٌة فتُعنى بترخٌص البناء وفمًا لتلن المخططات،
ً ،كما ت ّم تحدٌداا بموجب
وبتدابٌر تطبٌك المانون والعموبة ،والتً اٌتها اً الحفا على اإلطار التخطٌط ّ
صا المسم المتعلك بالعموبة فٌه ،ترتكز على
الترتٌبات التً فً الدعامة األولى.الدعامة الثانٌة من المانون ،وخصو ً
ي وجود مستم ّل من دون تحمٌك الدعامة األولىّ .
إن واجب إعداد مخططات البناء او
الدعامة األولى ولٌس لها أ ّ
على عاتك مؤسّسات التخطٌط ،ولٌس على الس ّكان.فهً التً تتٌح إمكانٌة البناء بموجب المانون .ورا قا ً ال ه اى
ً،
تلٍح الصح ا وقللق را لقلرل ً ا قاًلى على هي ال ٌلجد رشسًه إطار تتخٍخً و إداري الئق لبٌاء ا قاًلً ّل
وذ ك رمبب اصلر ولخات ا دو ل ا قً ال تطبق ا قاًلى رشسى واجب وهمؤو ٍل هؤومات ا قتخٍي.

18
مبان بُنٌت بال ترخٌص فً البلدات
كذلن بحسب لانون التخطٌط والبناء المابم تُفرض رامات باا ة على العابالت التً تسكن فً
ٍ
العربٌّة .اذه الغرامات التً تتجدّد مرر تلو األخرى ،تش ّكل عببًا التصادًٌّا ثمٌالً على العابالت ،وتؤدّي بهم إلى وضمٍ ٌكون علٌهم فٌه
ّ
ً
اختٌار واحد من بدٌلٌن كالاما سًء :البماء فً بٌتهم والمعانار من أزمة التصادٌّة صعبة ،أو التنازل عن البٌت – عن
الحك األساس ّ
فً المأوى.
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ً لهذا الجهاز،
باإلضافة ،انان مكان للتخوف من االستخدام االنتماب ّ

والذي تكون نتٌجته تطبٌك المانون بشك ٍل

ٌر متكافا .إن اذا الوالم لابم الٌوم ،لكن كلّما ت ّم التشدد فً تطبٌك المانون ،كما او ممترا فً التراا المانون
– فسوف ٌتع ّمك عدم التكافؤ كثر فأكثر.
مولفنا هو أن التّعدٌالت على لانون التخطٌط والبناء والموانٌن األخرى ،التً غاٌتها تطبٌك لوانٌن التخطٌط
ً
والبناء بشكل أكثر حدّة وصرامةٌ ،جب أن تعبر عن الهدف من لانون التخطٌط والبناء ،والذي هو غٌر عماب ّ
فً جوهره ،وعن العاللة الوثٌمة بٌن تفعٌل صالحٌات تطبٌك المانون والعماب من لبل السلطات ،بما فً ذلن
إصدار أوامر هدم إدارٌة وتنفٌذها ،وبٌن لٌام مؤسسات التخطٌط والهٌئات اإلدارٌة األخرى بواجباتها
ً وفمًا لالحتٌاجات السكنٌّة
المانونٌة ّ
ً مالئمٌ ،تٌح إمكانٌة البناء المانون ّ
األولٌّة المتمثلة بوضع إطار تخطٌط ّ
ً كما ذُكرٌ ،كون من واجب سلطات الدولة ،ومن ضمنها سلطات التخطٌط،
للمواطنٌن.مم وضم إطار تخطٌط ّ
واٌبات تطبٌك المانون االاتمام بأن ٌنفّذ ك ّل بناء ضمن حدود اذه األطر.
الحد من اعتبارات المحكمة فً إجراءات تطبٌك المانون
ً فً إجراءات تطبٌك لوانٌن التخطٌط
إحدى النزعات المابمة فً التعدٌل الممترا تتعلك بالحدّ من التد ّخل المضاب ّ
صا التعدٌل الممترا للبنود 204-205؛209-217؛ 233-
(ان ر فً اذا الشأن البند  3من تعدٌل المانون ،وخصو ً
235؛  237-238فً المانون األصلً)وتوسٌم الصالحٌّات اإلدارٌّة لتطبٌك المانون فً البناء ٌر المر ّخص
ي،
ً.فمثالًٌُ ،مترا تمٌٌد اعتبارات المحكمة عند تداولها فً طلب إلغاء أمر ولف عمل إدار ّ
ً للمبان ّ
والهدم الفعل ّ
صل أعاله ،وال تراعً
وأن تحدّد فً المانون أسباب اإللغاء التً ال تمٌّز بٌن أنواع البناء المختلفة ،كما فُ ِ ّ
ال روف الشخصٌّة لـ"مرتكبً المخالفة"افتراضًا ،أو ال روف التخطٌطٌة العا ّمة التً ت ّم فً إطاراا تنفٌذ البناء
بال ترخٌص.
ممنوع الحدّ من اعتبارات المحكمة فً إجراءات تطبٌك المانون التخطٌطٌّة  .ال بل إننا نرى أن من الواجب
منح المحكمة المنعمدة بموجب المانون مساحة أوسع لالعتبارات لمراعاة الحاالت المالئمة فً الظروف
ً هو المسبب لتنفٌذ البناء بال
التخطٌطٌة العا ّمةٌ .نبغً على المحكمة أن تفحص ما إذا كان المصور التّخطٌط ّ
ترخٌص ،فً األساس عند تحدٌد شدّة العموبة وعند فحص طلبات تأجٌل موعد تنفٌذ أوامر الهدم.
ي حال من األحوال إمكانٌّة اتّخاذ إجراءات أو تشدٌد أحكام مخالفً لانون
التّعدٌ ُل كما نمترحه نحن ال ٌنفً بأ ّ
ً إلمكانٌّة تفعٌل االعتبارات ،فً الحاالت التً ٌتبٌّن أنّها مالبمة من
التخطٌط والبناء ،وإنّما ٌكتفً بتثبٌت تشرٌع ّ
ً ومتوازنٌ ،بمً االعتبارات داب ًما فً أٌدي المحكمة.
لبل المحكمة .الحدٌث او إذًا عن التراا تناسب ّ
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ّ
إن تبنًّ مثل اذا االلتراا ٌتٌح إمكانٌة تشدٌد العموبة فً الحاالت المالبمة لذلن ،فً وسط مختلف فبات
تبرر المراعار
المجتمم ،لكن مم التفعٌل المتسم بالمرونة وبمراعار أدوات تطبٌك المانون فً حاالت أخرىّ ،
وتشغٌل العمل السّلٌم.
منح صالحٌات تطبٌك المانون –الحدّمن اعتبارات هٌئات تخطٌط محلٌة وعدم التوازن فً نمل الصالحٌات إلى
سلطات منطمٌة
اآللٌة الممترحة فً البند5من التراا المانون (تعدٌل البند 257أ من المانون األصلً وإضافة البنود 257ب257-و)،
اً آلٌة تركٌزٌة كل صالحٌات تطبٌك المانون فٌها تمرٌبًا

(تحدٌد األن مة والتعلٌمات لتطبٌك المانون ،تأاٌل

ً للبناء ٌر المر ّخص) من الممكن أن تنتمل
مشرفٌن وتفعٌلهم ،متابعة ورصد آلٌة تطبٌك المانون ،والهدم الفعل ّ
إلى مدٌر الوحدر المطرٌة لتطبٌك لوانٌن التخطٌط.
واكذا ،ممتر ٌا أن ٌُحدد أنه فً حال رأى مدٌر الوحدر المطرٌة ومدٌر لسم تطبٌك لوانٌن األراضً أن لجنة
ً
محلٌة ال تموم بمه ّمات تطبٌك المانون الملمار علٌها ،فٌمكنهما عنداا أن ٌنزعا منها اذه الصالحٌات ،بشك ٍل كلّ ّ
لسم منه ،للفترر الزمنٌّة التً ٌحددانها  ،وبالشروط التً
ً ،فً كل مساحة منطمة التخطٌط المحلً أو فً ٍ
أو جزب ّ
ٌحددانها.اذه اآللٌة اً آلٌّة باطلة.
تمس باعتبارات اٌبات التخطٌط المحلٌّة ،التً تدرن االحتٌاجات المحلٌة واألولوٌات فً تطبٌك
أوالً ،إنها
ّ
المانون بشكل أفضل؛ ثانًٌا ،إنّها تلغً إمكانٌّة اعتماد طرق أخرى شرعٌّة لمكافحة البناء بال ترخٌص فً
خاص ،مثل إعداد مخططات ربٌسٌة ومخ ّ
ططات تفصٌلٌة للبلدات العربٌة ،توسٌم مناطك
ً بوج ٍه
ّ
المجتمم العرب ّ
ٌمس باعتبارات تخطٌطٌة أخرى .اذه
مبان بنٌت بال ترخٌص حٌث ٌكون ذلن ممك ًنا وال
النفوذ ،وتن ٌم
ّ
ٍ
ً وإلى ح ّل مشكلة
اإلجراءات البدٌلة ٌمكن أن تؤدّي إلى تملٌص جدّ ّ
ي فً مخالفات البناء فً المجتمم العرب ّ
ً فً األراضً والسكن التً ٌعانً منها المواطنون العرب فً الدولة من دون ادم المبانً بشك ٍل
التمٌٌز المؤسس ّ
ً.
فعل ّ
إن آلٌة تركٌز الصالحٌات التً ك ّل اٌتها اً توسٌم تطبٌك المانون اً آلٌة إشكالٌّة وستؤدي إلى مساس ٌر
ّ
الحك فً المأوى والحك فً الكرامة.
ً فً حموق أساس أساسٌة وفً ممدّمتها
تناسب ّ
اذا وعالور ً على ذلن ،فإن البنود  247-251من االلتراا تتٌح لوزٌر المالٌّة تخوٌل سلطة محلٌّة اً جزء من
مجرد
مخولة بتطبٌك المانون" .إ ّن
ّ
لجنة منطمٌة ،وترٌد أن تأخذ على عاتمها صالحٌات تطبٌك المانون ،كـ"سلطة ّ
فكرر إلماء مسؤولٌة تطبٌك لوانٌن التخطٌط على سلطة محلٌّة من دون منح صالحٌات فً موضوع التخطٌط
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والترخٌص لتلن السلطة فً نطاق منطمة نفوذاا او اراء ومسخرر .من المر ّجح أن ٌبمى اذا االلتراا جاث ًما
كما او دون أن ٌلتفت إلٌه أحد.
كبدٌل لهذا االلترااٌ ،مترا فحص تطبٌك التراا لجنة رؤساء السلطات المحلٌة العربٌّة بشأن وثٌمة ثالثٌة بٌن
مؤسسات التخطٌط والبناء وتطبٌك المانون ،السلطات المحلٌة العربٌة والسكان .الممترا او أن تعمل مؤسسات
التخطٌط على تجمٌد إجراءات وأوامر ادم ضدّ البٌوت التً بنٌت بال ترخٌص وزٌادر وتٌرر التصدٌك على
مخططات ربٌسٌة تن م البناء.من جهتها تعمل السلطات على تح ّمل المسؤولٌة عن اإلشراف وعلى تطبٌك
المانون بشكل ٌستشرف المستمبل فً نطاق السلطات .وٌلتزم السكان باالمتناع عن البناء بال ترخٌص.لمد نُشر
ي ااتمام جدي أبدًا من لبل الحكومة
التراا لجنة رؤساء السلطات المحلٌّة لبل عدّر سنوات ،لكنه لم ٌح ِ بأ ّ
ومؤسسات التخطٌط.
منح صالحٌات تطبٌك المانون لسلطة الطبٌعة والحدائك
ٌمنح المانون صالحٌات تطبٌك لانون إدارٌّة لسلطة الطبٌعة والحدابك فً نطاق المحمٌات الطبٌعٌّة (البند217من
االلتراا).
صة وحساسة ،تستخدم من خالل معاٌنة
إن صالحٌة تفعٌل صالحٌات تطبٌك لانون إدارٌّة اً صالحٌة خا ّ
اعتبارات واسعة ،تمنح وزنًا لجوانب مختلفة.كسٌاسة ،ال ٌجوز توسٌم دابرر المخولٌن بصالحٌات تطبٌك
المانون لتشمل اٌبات إضافٌّة ،مؤتمنة على مصالح عا ّمة ضٌّمة ،والتً لد ال تمنح وزنًا العتبارات ذات صلة
أخرى.
سلطة الطبٌعة والحدابك اً من مة مؤتمنة على شؤون مه ّمةّ ،
لكن تطبٌك لوانٌن التخطٌط والبناء ٌتعلّك ،كما
صصها .من جهة أخرى ،لٌس انان أي مانم فً أن
ذكر ،بجوانب كثٌرر أخرى ،تتجاوز نطاق ااتمامها أو تخ ّ
ٌموم مشرفو اذه السلطة بتفعٌل سلطات تطبٌك المانون من خالل تمدٌم البال ات ،كما اً الحال الٌوم.كلّما كانت
انان مشكلة ضغط على اللجان المحلٌّة ،فالحل او زٌادر المالكات فً اللجان ،ولٌس "االستعانة بمصادر
خارجٌة" لتمرٌر صالحٌات تطبٌك المانون.
ً
ً ممابل السرٌان المستمبل ّ
تطبٌك المانون بأثر رجع ّ
باستثناء االشتراطات المنصوص علٌها فً البنود

 204-208من االلتراا ،التً تحدّ من إصدار أوامر ادم

ٌمر أكثر من ستة شهور على ٌوم انتهاء بنابها ،أو بدالً من ذلن،
وولف بناء إدارٌّة
لمبان لم ّ
ٍ
تطرق لفترر سرٌانه.
السكن فٌها ،لٌس فً اذا االلتراا أي ّ
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ٌ 30و ًما على

فً اذا السٌّاق من المه ّم التأكٌد على أن أي نٌّة لتفعٌل ولتطبٌك الخطوات العمابٌّة
ْ
أنشبت بال ترخٌص فً البلدات العربٌّة
المبانً التً

 ،والتً بنٌت كما سبك الذكر

الهابلة ضدّ الك ّم الكبٌر من
كنتٌجة ألزمة األراضً

والتمصٌر المتواصل فً إعداد مخططات ربٌسٌة داعمة للتطوٌر ،أو ضدّ عشرات آالف السّكان الذٌن ٌسكنون
مبان بُنٌت بال ترخٌص ،النعدام أي خٌار آخر ،والذٌن لد ٌجدون أنفسهم مسؤولٌن ،فً إطار التعدٌل
الٌوم فً
ٍ
ٌموض تطبٌك لرار
الجدٌد على المانون ،عن ارتكاب مخالفة "االستخدام المح ور" ،ستُعتبر بمثابة انتمام ولد ّ
الحكومة .922
فً اذا السٌاق ،من المه ّم التأكٌد والتوضٌح بما ال ٌترن أي مجال للشنّ بأنّ جمٌع الخطوات الممترحة لتشدٌد
ً على البناء المائم
العموبة ضد مخالفات البناء ،فً حال ووفك علٌها فً إطار االلتراح ،لن تسري ٍ
بأثر رجع ّ
وإنّما ستكون بمثابة أداة استشراف ٌّة مستمبل ٌّة ،لتطبٌك المانون وللردع.

المولّعون:
جمعٌة حموق المواطن
المركز العربً للتخطٌط البدٌل
مركز مساواة
جمعٌة سٌكوي
مركز مٌزان
بمكوم -مخططون من أجل حموق التخطٌط
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