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المؤتمر الخامس عشر

المؤتمر الخامس عشر
للمركز العربّي للتّخطيط البديل حول

قضايا األرض والمسكن 
يوم الخميس 7 أيّار 2015، فندق غاردينيا - النارصة

ُعقـد املؤتمـر السـنوّي الخامـس عـر للمركـز العربـّي للتخطيـط البديـل حول 

قضايـا األرض واملسـكن، بدعـوة مـن املركـز العربي للتخطيـط البديـل وبراكة 

اللجنـة القطريّـة لرؤسـاء السـلطات املحليـة العربيـة وجمعيّـة حقـوق املواطـن 

يف إرسائيـل. افتتـح املؤتمـر سـامر سـويد، املديـر اإلدارّي للمركـز العربـي 

للتخطيـط البديـل، الـذي رّحـب بالحضـور مـن  رؤسـاء وأعضـاء ومهنـديس 

املجالـس املحليـة العربيـة، وأعضـاء اللجـان الشـعبية وأعضـاء الكنيسـت عـن 

القائمـة املشـركة ومهنيّـن يف مجـال التخطيط والبنـاء. كما رّحب بشـكل خاّص 

ببعثـة االتحاد األوروبّي ومؤّسسـة روزا لوكسـمبورغ املمّولن لهذا املؤتمر. وشـكر 

سـويد طاقـم  املركز العربـّي للتخطيـط البديل عىل الجهـد الكبري والخـاّص الذي 

يقومـون بـه، وعىل العمل مـا بعد سـاعات الّدوام حتى سـاعات متأّخـرة، ويف أيّام 

العطـل األسـبوعيّة أيًضا. وتوّجه لهـم قائالً: »شـكًرا عىل هذا التفـادي واإلخالص، 

ا بوجودكـم معـه«. وأّكـد عىل  فاملركـز العربـي للتخطيـط البديـل محظـوظ جـدًّ

الـدور املهنـّي الهـاّم الـذي يقوم بـه املركز عـىل صعيـد املجتمع العربـي من أجل 

إحقـاق حقـوق مجتمعنـا وبلداتنـا، والتعـاون الـذي يقوم بـه املركز مـع العديد 

مـن األطـر واملؤّسسـات املحليّة.   

ROSA
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تم إنتاج هذا املنشور بدعم من مؤسسة روزا لوكسمبورغ،
من خالل التمويل املقدم من الوزارة األملانية للتعاون اإلقتصادي والتنمية.

פרסום זה הופק בתמיכת הנציגות בישראל של קרן רוזה לוקסמבורג,
באמצעות מימון המתקבל מהמשרד הפדרלי הגרמני לשיתוף פעולה כלכלי ולפיתוח.
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املؤتمر  هذا  بأّن  افتتح حديثه  الذي  املواطن يف إرسائيل،  بنا من جمعيّة حقوق  املحامي عوني  توىل عرافتها 

سيتناول ليس فقط التمييز الكبري بحّق املجتمع العربي يف قضايا األرض واملسكن، إنما الحلول ملجابهة هذه السياسة 

التمييزيّة، أيًضا. وقال إّن هناك تحّديًا كبريًا أمام املؤتمر، بسبب التصعيد يف سياسة هدم البيوت. هذا التحّدي يفرض 

علينا جميًعا، كجمعيّات ورؤساء مجالس وأعضاء كنيست، كّل من موقعه، أن ننطلق من مرحلة الحديث عن التمييز 

والعنرصية ورفع وعي أبناء شعبنا، إىل مرحلة إيجاد الحلول. فالجميع يعرف أّن هناك تمييًزا وعنرصيّة، جمعية حقوق 

التوصيف  عملية  يف  كبرية  مساهمة  الحقوقية ساهمت  الجمعيات  وكّل  البديل  للتخطيط  العربي  املركز  مع  املواطن 

والحديث عن العنرصية، والتصعيد املستمّر وكيف تتّم عملية التمييز يف قضايا األرض والقضايا التي تخّص املسكن 

والعديد من القضايا األساسيّة التي تهّم كّل مواطن عربي.  

الّسؤال، هل هناك خّطة عمل ملواجهة هذا التصعيد؟ هل هذه الخّطة تشمل كّل الّرائح وكّل مركبات املجتمع، ابتداًء 

من أعضاء الكنيست والقائمة املشركة، مروًرا برؤساء املجالس الذين لهم دور مركزّي يف التصّدي لكّل سياسة هدم 

البيوت، باإلضافة إىل الجمعيّات الحقوقيّة الناشطة يف هذا املجال. ووّجه حديثه يف األساس إىل املتحّدثن واملتحّدثات يف 

القسم األّول من النقاش للركيز عىل الحلول يف قضايا هدم البيوت التي تتفاقم يف هذه الفرة.

الجلسة األوىل

سياسات التّخطيط 
بين المحلي والقطري 



4

المؤتمر الخامس عشر

وجيه كيّوف
رئيس مجلس عسفيا وعضو مجلس التخطيط 

القطرّي

عىل  التنظيم  لجان  يف  العرب  األعضاء  تأثري 

املخّططات

ثـّم كانـت الكلمـة لوجيه كيـوف رئيـس مجلس 

القطـري  املجلـس  وعضـو  املحـي  عسـفيا 

للتخطيـط والبنـاء، الـذي قـال إنّه كعضـو يف هذه 

اللجنـة املهّمة ال يتلقـى توّجهات مـن املجتمع العربي 

ملتابعـة مخّططـات عينيّة سـوى مـن املركـز العربي 

للتخطيـط البديـل، وهـذا أمر غـري صّحـّي، ألنه يجب 

متابعـة املخّططـات منـذ بـدء طرحهـا يف مؤّسسـات 

التخطيـط وليـس بعـد إقرارهـا، هـذا الـّدور الهاّم ال 

تقـوم بـه السـلطات املحليـة كما هـو مطلـوب منها، 

ويجـب عليهـا أن تـؤّدي دورها كما يجب، واسـتغالل 

دور املركـز العربـّي للتخطيـط البديـل ملـا يملكه من 

قـدرات مهنيّـة ُمثبتة. 

التعامـل مـع مجال التخطيـط يتطلب تغيـريًا منهجيًا 

يف تفكرينـا، وهذه هي النقطة األهّم بالنسـبة لرؤسـاء 

السـلطات املحلية وأعضاء الكنيسـت. يجـب أن نعمل 

مـن أجل خلـق مجتمـع لديه قابليـة للتنظيـم. فمثالً، 

كـم خريطـة هيكليّـة أنهيـْت خـالل السـنوات الثالث 

األخـرية يف بلد معيّنـة؟ ألنّه خالل أربع سـنوات يتغرّي 

الرئيـس وتتغـري معـه كل الخريطـة وكل يشء ينتهي 

بلجـان التخطيـط التـي ال يوجـد لنا دور فيهـا، حتى 

مـن ننتخبـه نحـن للجنـة التخطيـط يف إرسائيـل ال 

يحرض الجلسـات. هناك دور هاّم لرؤسـاء السـلطات 

املحليـة وألعضاء الكنيسـت. 

وقـال كيـوف إّن التخطيـط هـو أهـّم نقطـة كوننـا 

عـىل أرضنـا، ويجـب أن يكـون العمـل داخـل قرانا، 

وطلـب مـن القيّمـن عـىل املؤتمـر، يف املـرة القادمـة 

عقـده يف بلـدة مختلفـة كـي يحـرضه األهـايل لفهـم 

التفكـري والعقليـة التخطيطيّة يف إرسائيـل، وأن تكون 

يف السـلطات املحلية هيئـة مبارشة تراقـب عمل لجان 

التخطيـط املحليـة، واللوائيـة والقطريـة.  

املركـز العربـي للتخطيـط البديـل يجـب ان يكـون 

يف جميـع  التخطيـط  قضيـة  عـن  املسـؤولة  النـواة 

القـرى والبلـدات، يعنـي ضّم كّل رؤسـاء السـلطات 

املحليـة للمركـز كإدارة عامة وتزويد املركز باشـراك 

شـهرّي. يجب أن يكـون هناك تنظيـم تثقيفي لتغيري 

الرؤيـا يف قضيـة التخطيـط يف كّل بلـد، فكثـريًا مـا 

تكون هنـاك قوانن ضـّد املواطنن العـرب ويجب أن 

نعـرف كيـف نواجه هـذه القوانـن. عند وجـود هذه 

الهيئة من رؤسـاء سـلطات وقيادات وأعضاء كنيست 

ومركـز يديـر األمـور يف جميـع األطـر التخطيطية يف 

إرسائيـل يمكن إحـداث تغيـري، بالتوازي مـع التغيري 

الداخـيّ عـىل املسـتوى املحـي للتعامـل مـع قضايـا 

التخطيـط. ودعـا إىل وضع رؤيـا أخـرى للتعامل مع 

القضايـا الداخليّـة يف مجتمعنا عىل صعيـد التخطيط، 

مؤّكـًدا عـىل أن يكـون املركـز املسـاهم األكـر يف هذا 

الجهـد التفكـريّي التثقيفـّي يف بالدنا.

عماد دحلة
رئيس مجلس طرعان

شـيبولت  مخّطـط  االسـتيطان:  عـر  التهويـد 

وإفشـاله

وقـّدم رئيس مجلـس طرعان املحي السـيد عماد 

دحلـة مداخلـة عـن النجـاح يف التصـدي ملخطط 

شـيبولت وإفشـاله. وأكد دحلـة أّن عىل السـلطات 

املحليـة أن تـويل هـذا املجـال اهتماًمـا أكر. ثـّم رَسَد 

يف  الـوزارّي  القـرار  إعـالن  منـذ  شـيبولت  قضيـة 

فـرة الحـرب األخـرية عـىل غـّزة، والتوجـه إىل املركز 

العربـي للتخطيط البديـل، الذي يملـك كل املعلومات 

الصحيحـة ويف الوقت الصحيح، وأعـّد املركز واملجلس 

املحـي يف طرعـان خطـة ملواجهـة املخطط، كمـا أعّد 

املركـز اعراًضـا مهنيًـا ضـد املـروع، وتـم تنفيـذ 

كّل خطـة العمـل بحذافريها، ثـّم التوّجه إىل الجلسـة 

مزّوديـن بكّل الوثائـق واالعراضات املهنيّـة، وبالفعل 

تـّم إقناع لجنـة التخطيـط القطرية بـرضورة رفض 



5

حول قضايا األرض والمسكن

املخّطـط. وأشـاد دحلـة بـدور السـيد وجيـه كيوف 

ومسـاندته لهـم يف إفشـال املخّطط. 

موضـوع األرض واملسـكن هـو املوضوع األهـّم الذي 

يشـغل بال كّل شـخص منّا، وهـذا املوضـوع يحتاج 

إىل مؤتمـرات عديـدة ومباحثـات ومـداوالت. يحّق لنا 

أن نسـكن عـىل هـذه األرض، ولكـن بمـا أّن السـكن 

عـىل أرضنـا يسـتلزم إعـداد مخّططـات، ال يمكن أن 

نتجـاوز املخّططـات، ولذلـك فالتخطيط هـو العنرص 

األهـّم الـذي تسـتقيم مـن خاللـه األمور، والفشـل يف 

التخطيـط هـو تخطيط للفشـل. هذه املهّمـة تقع عىل 

عاتـق السـلطات املحليـة ويتفـاوت دور كل سـلطة 

وسـلطة مـن حيـث أولوياتها يف هـذا املوضـوع، لكّن 

النتيجـة أنّنـا ما زلنا نعاني من سياسـة هـدم البيوت 

والضائقـة السـكنية املسـتمرة، فمسـّطحات القـرى 

واملـدن غـري كافية، أوجـدت أزمة بنـاء حقيقيّة وأزمة 

حقيقيّة.  مجتمعيّـة 

ا،  وقـال دحلـة، لدينـا منـارة تخطيطيّـة عظيمـة جدًّ

هي راعيـة هذا املؤتمـر، أي املركز العربـي للتخطيط 

البديـل. هـذا املركـز فاجأه شـخصيًّا كرئيـس جديد 

للسـلطة املحلية بمـا يملكه من معلومـات ُمحتلنة. أن 

ا،  نملـك املعلومـة يف الوقـت الصحيح هو أمر مهـّم جدًّ

كـي ال نتجـاوز مـّدة تقديـم االعـراض، وبالتـايل لن 

نتمّكـن مـن عمـل أي يشء يف املوضـوع.  وتحّدث عن 

عقد جلسـة رسيعـة يف املركز مع محـام ملّم بموضوع 

األرايض، وبدايـة التخطيـط للتصـّدي ملخّطـط أقّر يف 

املجلـس الـوزارّي. يف البداية بـدا أّن األمر مسـتحيل! 

فمـاذا يسـتطيع رئيـس مجلـس محي أن يعمـل أمام 

قـرار وزارّي؟! وكان حينهـا جدعـون سـاعر وزيـًرا 

للداخليّة، ورئيًسـا لهذه اللجنة الوزاريّـة. وقال دحلة: 

أنا ال أومن باملسـتحيل، بـل أومن بـاإلرادة والتصميم، 

فـإن وجدتـا نسـتطيع أن نحّقـق الكثـري. وهكـذا تّم 

التصـدي للمخطـط عـر خّطـة عمـل هادئـة، حيـث 

زّود املركـُز املجلـس املحـّي باملعلومـات الالزمـة عن 

جبـل طرعـان ومخّطط »شـيبولت«، ملعرفـة تفاصيل 

املخّطـط، واملـكان املعّد إلقامـة املسـتوطنة يف منطقة 

نفـوذ الجليل األسـفل، فطرعان تمتلـك 12,000 دونم 

يف منطقـة نفوذ الجليل األسـفل، وجبـل طرعان يعود 

ا لصالـح أهـايل طرعـان، فلمـاذا هـذا املكان  تاريخيًـّ

؟   ا تحديًد

الجانـب  تبنّـى  البديـل  للتخطيـط  العربـي  املركـز 
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التخطيطـّي يف هـذه القضيـة. أرادوا أن يزرعـوا هذه 

املسـتوطنة يف هـذه املنطقة املفتوحة ال لهـدف إال ملنع 

امتـداد واتصـال البعينـة النجيدات بطرعـان، هذا هو 

الهدف املنشـود مـن وراء املخّطط. هـذا املخّطط ليس 

جديـًدا، وتّم تجديـده بعـد أن رفض املخّطـط قديًما، 

وعـاودت مجموعـة املسـتوطنن عـن طريـق بعـض 

الـوزراء طرحـه مجـّدًدا وإقـراره يف لجنـة وزاريّـة. 

هـذه املرة اّدعـوا أّن املسـتوطنة ليسـت عاديّـة وإنّما 

هي قريـة لـذوي االحتياجـات الخاّصة بهدف كسـب 

العام. الـّرأي  وّد 

املهندسـة عنايـة بنـا مـن املركـز العربـّي كانـت قد 

رشحـت وفّصلـت أمـام »اللجنـة الفرعيـة للقضايـا 

وقّدمـْت  القطـري،  التخطيـط  مجلـس  يف  املبدئيـة« 

رامـون  بيـت  مسـتوطنة  بـأّن  فاجأتهـم  معلومـات 

املوجـودة عـىل جبـل طرعـان تتسـع لــ 400 عائلة، 

لكـن يسـكنها 75 عائلـة فقـط منـذ أكثـر مـن عر 

سـنوات. هذه املعلومـة أحرجت اللجنة، ألنّـه ال حاجة 

إلقامـة مسـتوطنة أخـرى. معلومـة أخرى هـي أنّهم 

أرادوا تخصيـص هـذه املسـتوطنة لــ 112 شـخًصا 

مـن ذوي االحتياجـات الخاّصـة، من اليهـود املتديّنن 

الصهيونيّـن، لم يفصحـوا أنّها لليهود بشـكل مبارش، 

إنّمـا بطريقـة مغايـرة، لكنّهـا واضحـة جًدا.

د. حنا سويد
المركز العربي للتخطيط البديل

سياسـة هـدم البيـوت: أبعادهـا، التصـّدي لهـا 

وعالجهـا

وكانـت الكلمـة للدكتـور حنا سـويد مـن املركز 

رؤسـاء  حـث  الـذي  البديـل  للتخطيـط  العربـي 

وأعضـاء السـلطات املحليـة عـىل حضـور مثـل هذه 

وحيّـا  الهامـة،  القضايـا  هـذه  ليتابعـوا  املؤتمـرات 

سـويد املركـز العربـي للتخطيـط البديـل يف مؤتمره 

الـذي يعقده للعـام الخامس عـر عىل التـوايل، وهذا 

يـدل عىل معالجتـه الحثيثة واملنهجيـة لقضايا األرض 

واملسـكن. وربـط سـويد بـن املؤتمـر وبـن الحدث 

الهـام الـذي حـدث يف األشـهر األخـرية وهو تشـكيل 

القائمـة املشـركة، ولهـذا اسـتحقاقات هامـة أيًضـا 

بـن  واالهتمامـات  الحقائـب  تقسـيم  منهـا رضورة 

أعضـاء الكنيسـت، وأهـم هـذه القضايـا هـي قضايا 

تكليـف  املشـركة  القائمـة  وعـىل  واملسـكن،  األرض 

عـدة أعضـاء ليكونـوا العنـوان لهـذه القضايـا، ألننا 

سـنمّر يف فـرة عصيبة يف هـذا امللف بالـذات يف الفرة 

القريبة. ونّوه سـويد إىل أّن تسـّلم أييلت شـكيد وزارة 

القضـاء، املرتبطـة بمنظمـة »إم ترتسـو« التي ترصد 

بنـاء كل بيـت عربـي، واملسـؤولة عـن متابعـة ملف 

هـدم البيـوت، ال يبـّر بالخـري لجماهرينـا العربيـة، 

لكنـه سيكشـف القنـاع عـن هـذه السياسـة التـي ال 

مفـر مـن مواجهتهـا. وعـرض سـويد معطيـات عن 

ظاهـرة هـدم البيـوت، املكونـة مـن أربعـة مركبات، 

رسكيـس  املنصـورة،  )دهمـش،  والحـالل  النقـب 

وغريهـا( واألحياء العفويـة يف البلـدات العربية )أحياء 

تـّم بناؤهـا قبـل التخطيط( والبيـوت املنفـردة. وقّدر 

سـويد حجم الظاهـرة عىل النحـو التايل: عـرة آالف 

بيـت يف النقـب، القـرى والحـالل بـن الـف وألفـن، 

الحـارات بـن 15-20 ألًفا وعرات البيـوت املنفردة.

وقـال سـويد، عندمـا نتحـّدث عـن البيـوت العربيـة 

أّن  250-300 ألـف بيـت، أي  فنحـن نتحـّدث عـن 

بـدون  هـو  العربيـة  البيـوت  مـن  عـارش  بيـت  كّل 

ترخيـص ولكـن مـن يعانـون مـن الضائقـة الحالية 

هـم أصحـاب البيـوت املنفـردة والحـالل وهـم بـن 

ألـف إىل ألفـي بيـت يف ضائقـة، ألنّـه لن يكـون هدم 

ألحيـاء كاملـة. كمـا قـّدم سـويد اقراحات ملسـارات 

حـّل هـذه القضيّـة، فبالنسـبة للنقـب - الحـّل عـىل 

مسـتوى الحكومـة، وبالنسـبة للقرى الحـالل - الحّل 

عىل مسـتوى وزيـر الداخليـة املخّول باالعـراف بهذه 

القـرى الحـالل كقرى رسـمية، أّمـا بالنسـبة لألحياء 

غـري املنظمـة فالحّل يكون عـن طريق لجـان التنظيم 

وكذلـك البيـوت املنفـردة، فالحـّل يف لجـان التنظيم. 
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عناية بنّا
مخّططة مدن، المركز العربّي للتخطيط البديل

الّسـكنيّة وفـرص  الّضائقـة  املسـكن:  الحـّق يف 

حّلها

وقّدمـت مخّططة املـدن عناية بنـا – جريس من 

املركـز العربـّي للتخطيـط البديـل، مداخلة عرضت 

فيهـا معطيـات محتلنـة عـن ضائقة السـكن وفرص 

حّلهـا، ودعـت الجميع إىل اعتمـاد املعطيـات املتوافرة 

يف موقـع املركـز العربـي للتخطيـط البديـل، كقاعدة 

عـرض  رسدت  ثـم  والدقيقـة.  املهنيـة  للمعلومـات 

املعطيـات الـذي قّدمه املركـز أمـام اللجنـة الوزاريّة 

املصّغـرة لقضايـا السـكن، والتـي انبثـق عنهـا بعد 

العـرض طاقم الـ 120 يوًما ملتابعـة قضايا التخطيط 

يف املجتمـع العربـي، والتـي أقيمـت إىل جانبهـا لجنة 

أخـرى لبحـث قضيّـة البنـاء غـري املرّخـص. وأّكدت 

بنّـا أن %85 مـن السـكان العرب يسـكنون يف بلدات 

منفصلـة، وهـم يشـكلون %17 مـن السـكان عـىل 

%3.5 مناطـق النفـوذ. وبالنسـبة لغـالء األرض، فقد 

%450 يف البلـدات العربيـة.  ـِ  ارتفعـت األسـعار بـ

ويتضـح من املعطيـات الرسـمية أن املواطـن العربي 

190 راتبًـا شـهريًا ليتسـنى لـه اقتنـاء  يحتـاج إىل 

مسـكن بينمـا املعـّدل القطـرّي هـو 145 راتبًا. 

كما تطّرقـت بنا-جريـس إىل مشـكلة التخطيط حيث 

عرضـت املعطيـات املتعلقة باسـتصدار رخـص بناء 

يف أعقـاب املخططات، ويتبـن أنّه تّم إقـرار 22,823 

وحـدة سـكن منهـا فقـط 1,241 وحـدة يف البلـدات 

العربية، يف لواء الشـمال يف العـام 2013. ومن الجدير 

ذكـره يف هـذا السـياق أّن %52 من املواطنـن يف لواء 

الشـمال هم مـن املواطنن العـرب الذين يسـكنون يف 

83 بلـدة يف هـذا اللـواء، وأّن الوحـدات السـكنية التي 

أقـّرت )1,241 وحـدة سـكن( تقـع ضمـن ثمانـي 

بلـدات فقـط، أي أّن 75 بلدة بقيت خـارج التخطيط! 

وتحّدثـت كذلـك حـول التمييـز البنيـوّي يف الرامـج 

الحكوميـة التـي تهـدف إىل حـّل مشـاكل املسـكن، 

والتـي ال تطبّـق جميعهـا يف البلـدات العربيـة نتيجة 

عـدم التفكري يف وضعيـة البلدات العربيـة التخطيطية 

البنـاء،  األرايض وشـكل ونـوع  وخصوصيـة ملكيـة 

الـروط الحتياجاتها. ومالءمـة 
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ويف النهايـة عرضـت بنّـا التوصيـات العينيّـة التـي تسـاهم يف حـّل قضيّة 
املسـكن يف البلـدات العربية:

يقـرح املركز العربـي للتخطيـط البديل تخطيـط 160,000 وحدة سـكن بتوزيع 	 

جغـرايفّ مالئم حتى عـام 2020 )أثبتـت الدراسـات أّن %50 من التخطيـط يُنّفذ، 

. ) فقط

اإلعـالن عـن مناطـق خاصـة لتنظيـم وترخيـص املباني غـري املرخصـة، ومالءمة 	 

املسـارات التخطيطيّـة للبلـدات العربيـة، مثل لجـان اإلسـكان القوميـة وغريها. 

اإلعـالن عـن لجان محليـة مسـتقلة للبلـدات العربية التي يبلـغ عدد سـكانها أكثر 	 

مـن 20,000 نسـمة، وتطبيق برنامـج »التحديـث املدينّي« يف البلـدات العربيّة.

 زيادة العروض لتسويق األرايض يف جميع املناطق العربيّة.	 

 إدراج البلـدات العربيّـة ضمـن كّل املخّططـات التـي تهـدف إىل خفـض أسـعار 	 

الشـقق السـكنية والتطـّرق إىل البنـاء عـىل األرايض الخاصـة.

 تغيري طريقة املناقصات واتّباع طريقة القرعة.	 

 خلق حلول لـ«املسكن بمتناول اليد« يف البلدات العربية. 	 

يف مجـال املنـح الخاصـة لدعـم املواطنن يف السـكن، يقـرح املركز تغيـري معايري 	 

القـروض اإلسـكانية واملنـح املقّدمـة للبلـدات وِمنَـح دعـم اإليجـار، وتخصيـص 

برنامـج خـاص لدعم املواطنن العـرب يتالءم مع طبيعـة البناء يف البلـدات العربيّة 

والوضـع االقتصادي-االجتماعـي يف هـذه البلدات. 
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الجلسة الثانية

طاولة مستديرة لمناقشة آخر المستجّدات 
في قضايا التخطيط وهدم البيوت، وسماع 

اقتراحات عينيّة للحلول المرجّوة

أدار الجلسة الصحفّي جاكي خوري 

افتتـح الجلسـة الصحفـي جاكي خوري مشـّدًدا عىل قسـاوة األجـواء واأليّام األخرية التي ليسـت بحاجـة ملقّدمات، 

ألّن األحـداث التـي كانـت منـذ شـهر يف دهمـش، وكفركنـا، وقلنسـوة، والطيبـة وأّم الفحـم والنقـب وأّم الحريان 

وغريهـا مـن املواقـع، والحكومـة الجديدة، ومن سـيتبّوأ الـوزارات ذات العالقة املبـارشة يف قضايا البيـوت العربية، 

وطبًعـا القائمـة املشـركة وكل املجتمع املدني الذي يعمل يف مجال األرض واملسـكن والحقوق، ورؤسـاء السـلطات 

املحليـة واللجـان الشـعبية، والنشـاط الشـعبي للنـاس يف محاولة للتغيري. مـع التأكيد عـىل الدور الشـعبي وكرس 

الالّمبـاالة لـدى الناس بالنسـبة ملوضوع جوهـرّي مثل األرض واملسـكن.
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ميسانة موراني
مركز عدالة

قريـة عتـري أم الحـريان هـي قريـة غـري معرتف 

بهـا يف النقـب تضـّم نحـو 1000 شـخص، نُقلوا 

بأمـر من الدولـة إىل األرض التي يسـكنون فيها اليوم 

سـنة 1956، وهـذه نقطـة تـّم إثباتهـا يف املحكمـة 

وأن أهـايل أم الحـريان وعتّـري غـري متسـّللن، وإنّمـا 

نقلـوا بموافقـة الّدولـة، ورغـم هـذا أصـدرت الدولة 

أوامـر بهـدم القريـة سـنة 2003، ومنذ ذلـك الحن 

يرافقهـم مركـز عدالـة والعديـد مـن املؤسسـات يف 

املحاكـم. القـرار األخـري كان إقرار موضـوع اإلخالء. 

الحالـة الخاصة لهـذه القرية هي الهـدف وراء إخالء 

هـذه البلدة وهـو لسـببن: األّول أّن الدولـة معنيّة أن 

تـزرع وأن تخّصـص أرايض للمرعى يف هـذه املنطقة 

عـىل أنقاض البلـد املوجـودة، والثاني هـو إقامة بلدة 

ا، فالدولة  يهوديـة مكانهـا. قـرار املحكمـة كان تقنيًـّ

هـي صاحبـة األرض ولهـا صالحيـة أن تغـرّي رأيهـا 

بالنسـبة لوجود السـكان يف هذه املنطقـة، فهي قّررت 

نقلهم سـنة 1956 إليهـا، ولها الحـّق يف تغيري رأيها، 

وبمـا أّن البناء غـري مرّخص، لم يكـن أّي وزن لوجود 

النـاس عـىل هـذه األرض، واقرحـْت عـىل السـّكان 

االنتقـال إىل حـورة، وأزالت عن نفسـها كّل مسـؤولية 

عـن الوضـع الـذي وصلت إليـه هـذه القرية.

د. يوسف جبارين
عضو كنيست

تحـّدث عن طاقـم الـ 120 مؤكـًدا أنّه ال يعـّول كثريًا 

عـىل هـذا الطاقـم، ألنّـه ال يتطـرق إىل قضايـا النقب 

ممثلـن  وجـود  لعـدم  وخاصـة  املختلطـة،  واملـدن 

عـن املجتمـع العربـي يف الطاقـم، خاصـة وأنّـه يف 

نفـس الفـرة تم إنشـاء طاقم خـاص بمبـادرة وزير 

الداخليـة ملتابعـة تنفيذ قضايـا هدم البيـوت. أي أننا 

نعيـش بنفس الفـرة مع طاقـم يّدعي البنـاء وطاقم 

آخـر يقوم بالهدم، وهـذا ما طرح جباريـن يف لقاءات 

القائمة املشـركة مـع املمثلن الحكوميّـن إنّه ال يمكن 

قبـول االزدواجيـة يف العمـل، ويجـب تجميـد أوامـر 

الهـدم، وهـذا مـا ُعـرض أمـام املستشـار القضائّي 

 . للحكومة

املوضـوع اآلخـر هـو مسـألة جّديّـة ُطرحـْت وتّمت 

متابعتهـا بالتعـاون مـع الزمـالء يف املركـز العربـّي 

سـويد،  حنـا  والدكتـور  عنايـة  البديـل،  للتخطيـط 

وهـي رفضنـا أن تكـون هنـاك لجنـة مهّمـة ورفيعة 

املسـتوى تصـدر توصيـات إيجابيّـة، نسـبيًّا، وهـذه 

التوصيـات توضـع عـىل الـّرّف! لذلـك طلبنا بشـكّل 

عينـّي أن تكـون آليّة متابعـة وآليّة مراقبة مـن قبلنا، 

ملتابعـة تنفيـذ التوصيـات اإليجابيّـة، وطلبنـا وجود 

تمثيـل ملختّصـن عـرب داخـل هيئـة املتابعـة. وقال 

أمـري ليفـي إّن هنـاك نيّـة إيجابيّـة بهـذا الّصـدد، 

ويجـب تخصيـص امليزانيّـات، ألنه إذا وجـد الرنامج 

بدون تخصيـص امليزانيات لـن نتقّدم، وطلبنـا عينيًّا 

اسـتمرار املشـاورات يف اللجـان الشـعبية ويف املركـز 

العربـي للتخطيـط، وأن تكـون هناك مرافقـة مهنيّة 

املحليـة ومـن املختّصـن واملهنيّـن  السـلطات  مـن 

العـرب كجـزء مـن هـذا النضال.

مسعود غنايم
عضو كنيست

يف  واملسـكن  األرض  لقضايـا  متابعتـه  عـن  تحـّدث 

ـا يف  فـرة عملـه، وأن هـذا امللـّف يأخـذ حيّـًزا هامًّ

عمـل أعضـاء الكنيسـت، وهنالـك تعاون مـع اللجان 

الشـعبية. هنالـك توجهـات ألعضـاء الكنيسـت مـن 

اللجـان الشـعبية بالنسـبة ألوامـر الهـدم، فاألعضاء 

العـرب تجّولوا بـن املدن والقـرى واألحيـاء املختلفة 

وزاروا البيـوت، سـواء قبـل الهـدم أو بعـده. القضيّة 

كانـت قضيـة مركزيـة ويبدو أنّهـا سـتبقى مركزية، 

فحكومـة نتنياهو الّسـابقة يف لحظـات غروبها نفذت 

أوامـر هـدم ويبدو أنـه يف الحكومـة الحالية سـتبقى 

أوامـر الهـدم، وسنسـتمّر يف مواجهـة هـذا التحّدي، 
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فقضيـة سياسـة الهـدم وقضيـة التخطيـط والبنـاء 

بشـكل عـام فرضـت نفسـها علينـا وعـىل الجميـع، 

ألّن الحكومـة تريـد ذلـك. وتحـّدث غنايـم عـن لقائه 

مـع املستشـار القضائـّي وطاقـم الــ 120 ومحاولة 

اسـتباق األحـداث، والبـدء بشـكل رسيـع بالتعامـل 

مـع املوضـوع، فكمـا يبـدو هناك قـرار بـاإلرساع يف 

تنفيـذ سياسـة الهـدم. أمـس كان هنـاك نقـاش يف 

الكنيسـت حـول التعامـل مـع اإلثيوبيّن، ونوقشـت 

الحـريان،  أم  قضيـة  وعرضـت  العنرصيـة  قضيـة 

وهـي  ا،  يوميًـّ تنفـذ  سياسـة  هـي  العنرصيـة  وأّن 

منـذ  الدولـة  أصـل  يف  متجـّذر  ومبـدأ  أيديولوجيـة 

قيامهـا، وعندما تحّدث الوزير سـلفان شـلوم قال إّن 

هدفهم إدخـال 300,000 يهودّي إىل الجليل، أليسـت 

هـذه عنرصيّـة؟ وهـدم أم الحـريان ليكـون مكانهـا 

بلـدة يهوديّـة، أليسـت هـذه عنرصيّة؟

حنين زعبي
عضو كنيست

قالـت إنّنـا نتعامـل مـع مـروع أيديولوجـي هـو 

لـّب الـرصاع، فهـم يتعاملـون معنـا كأننـا نسـتويل 

األرض، وهـذا هـو  وليـس كأصحـاب  األرض،  عـىل 

جوهـر الـرّصاع. ثـّم تحّدثـت عـن املسـارات الثالثة 

وأّولهـا املهنـّي، وللمهنيّـة حـدود حتى تصـل إىل لّب 

الـرّصاع السـيايّس، ونحـن يف هـذا املجـال كنّـا قـد 

حظينـا بعضو كنيسـت مختـّص وهو د. حنا سـويد، 

وتحّدثنـا بمهنيـة يف هذا املجـال، لكنهم لم يسـمعونا 

بسـبب تضـارب املهنّي مـع السـيايّس. أّما يف املسـار 

القضائـّي فرفـض املحاكـم العـودة إىل التاريـخ، مع 

أنـه يف قضايـا األرض حقنا هو تاريخـي، ولهذا توجد 

محدوديـة أيًضا للمسـار القضائي. أّما املسـار الثالث 

فهـو املسـار الّشـعبي، ويوجـد فيـه مسـاران: األّول 

أن نتصـّدى ملحـاوالت هدم البيـوت املهـّددة، والثاني 

هو توسـيع مناطـق النفوذ ومسـّطحات البنـاء، وهنا 

يوجـد دور للسـلطات املحلية. 
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عرفات إسماعيل 
اللجنة الّشعبية في قرية دهمش

قريـة دهمـش هـي قريـة موجـودة مـن قبـل سـنة 

1948 وهـي ليسـت تابعـة للمـدن املختلطـة كمـا 

ادعـى طاقم الـ 120 وإنما ملجلـس إقليمّي كأي قرية 

عربيـة أخـرى داخـل نطاق مجلـس إقليمـي يهودي. 

أّن الدولـة تنظـر إلينـا كأعـداء  املشـكلة األساسـية 

وليـس كمواطنـن. دهمش تواجه سياسـة تهجري منذ 

سـنة 1948 وال توجـد لدينا أي خدمات من السـلطة. 

نحـن نحارب كل الوقت مؤسسـة تحـاول تهجرينا إىل 

مناطـق أخرى، يجـب أن نقف مًعا جميًعـا، ألنه اليوم 

دور دهمـش وغدا سـيصل الـدور لبلد آخـر، ومع كل 

االحـرام للمركز، لكن املركز ليسـت لديـه قّوة برية 

كافيـة ونحـن بعيدون عـن املركز، لـذا فـإّن املعاملة 

سـتكون صعبة مـع أّن املركز، وكل االحـرام له، وقف 

مـع دهمش وقفـة محرمـة، لكـّن بُعد املسـافة يؤثر 

عـىل املعامـالت اليوميـة. نطلب مـن الجميـع النضال 

الجماهـريي والوقـوف وقفة رجل واحـد والخروج اىل 

الشـارع بجماهرينـا، أنـا ال أدعـو للعنف بـل للوجود 

بأعـداد كبـرية ألنّه عندها سـتتغري النظرة والسياسـة 

تجاهنـا وهذه هـي رسـالتي للجميع.

أحمد ملحم
اللجنة الّشعبية في وادي عارة 

اللجنـة الشـعبية يف وادي عـارة تعمـل عىل مسـتوى 

واسـع وقطـرّي، وأحيانًـا تقـوم بأعمـال السـلطات 

املحليـة، مثل مواجهـة إقامة مدينة حريـش، املوجودة 

يف قلـب وادي عـارة بـن القـرى واملـدن العربية. من 

املفـروض أن تتـوىّل السـلطات املحليـة االعراضـات 

عىل املـروع مـن أساسـه، خاّصـة بعـد ترصيحات 

وزيـر اإلسـكان بـأّن الهدف مـن إقامة هـذا املروع 

هـو منـع توسـع البلـدات العربيـة وتعديـل التوازن 

الديموغـرايف. نحـن تابعنا املـروع، وهـذا املوضوع 

اسـتنزفنا مع الكثري مـن الطواقم مثـل املركز العربي 

وعدالـة واملحامـن، وأذكـر هنـا األخ املحامـي توفيق 

جباريـن، لكن غابـت السـلطات املحلية مـن الصورة 

وبالتـايل تغـريت املعادلـة، وبعـد اللجـان واملحاكـم 

واملركـز العربي ولجـان التخطيط الخاصـة واللوائية 

واملحاكـم واملظاهـرات تغرّي القرار بـأن تكون حريش 

مدينـة مختلطة، ونحـن نعرف إنه إذا سـكنها العرب، 

فاليهـود لـن يسـكنوها، لذا هـذا املروع هـو إنجاز 

تاريخـّي، وهنا انتهى دور اللجنة الشـعبية، وبناًء عىل 

هـذا القـرار دعينـا لجنـة املتابعـة واللجنـة القطريّة 

ليسـاعدونا يف إيجاد رشكات عربية لالسـتثمار هناك. 

فهمي حلبي
اللجنة المعروفية للدفاع عن األرض والمسكن 

واللجنـة  الكرمـل  يف  األرض  عـن  للدفـاع  جمعيـة 

املعروفيـة للدفاع عن األرض واملسـكن خالل سـنوات 

طويلـة كان تعاونهـا مـن الناحيـة املهنية مـع املركز 

العربي عىل مسـتوى جيّـد جًدا، وحققـت نجاحات يف 

األمـور التـي جـرى التعـاون بهـا. وأّكد أنّـه ال يمكن 

أن نصـل مـن خـالل القانـون إىل نتائج وإنجـازات، 

ويجـب علينـا التصـدي، وطـرح مخّططـات بديلـة. 

يف الوسـط العربـي وقرانـا العربيـة نحـن نخّطط يف 

املناطـق السـكنية القائمـة، لكـّن التخطيـط يجب أن 

يتخـذ ابعاًدا واسـعة منـذ البدايـة، لذلـك فالتخطيط 

يف بلداتنـا غري موجود بالشـكل املهني الواسـع. يجب 

أن تكـون لنـا خطـط ومخططـات غـري عاديـة وغري 

طبيعيـة أمام السـلطة، ليعرفوا أنّنا اختنقنـا ولم تعْد 

لنـا حيلة. يجـب أن يكـون لدينا مخّطط إسـراتيجي 

طويـل األمد، وليـس فقط محاربـة قضيّـة الهدم هنا 

وهنـاك، إنّمـا عمليّـة متكاملـة مدروسـة وواضحـة 

ومعروفـة إىل أيـن سـنصل خـالل السـنوات الخمس 

القادمـة، وأن تكـون متابعـة يوميّـة كـي نسـتطيع 

. لتّغيري ا
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د. زهير طيبي
اللجنة الّشعبية في الطيبة

رافـق املركز العربي للتخطيط البديل اللجنة الشـعبية 

يف الطيبـة يف كل مـا يتعلـق باالعراض عـىل الخارطة 

الهيكليـة، واالعـراض عـىل املشـاريع القطريـة، خط 

الغاز وسـكة الحديـد وقام بعمـل مهني مـن الدرجة 

األوىل. البيـوت املهـددة بالهـدم يف قلنسـوة والطيبـة 

عددهـا 51 بيتًـا، يف أطـراف قلنسـوة، وهـي منطقة 

نفـوذ الطيبـة، لكـن البيـوت تعتـر اسـتمراًرا لبلدة 

قلنسـوة. هـذه البيـوت مهـددة بالهـدم يف أي لحظة 

وهـي بيـوت مأهولـة، وهنـاك غضـب وسـخط كبري 

ا مـن األهايل. يف الطيبـة هناك أكثر مـن 600 بيت  جـدًّ

بـدون ترخيـص، عندمـا نتحـدث عـن ظاهـرة هدم 

البيـوت فنحـن نتحـدث عن ظاهـرة مرضيـة، وليس 

عـن املـرض نفسـه، فاملـرض نفسـه أعمق مـن ذلك 

بكثـري. نحـن نتحّدث عـن أزمة سـكن حقيقيّة تعاني 

اسـتهتار  مقابـل  املحليـة،  السـلطات  جميـع  منهـا 

وإهمـال وإرصار من قبل السـلطات عىل عـدم إعطاء 

أّي أجوبـة لهذه األزمـة التي يعاني منهـا كّل املجتمع 

العربـي. عندما تصل قسـيمة السـكن )نصـف دونم 

أو أقـّل( يف قلنسـوة والطـرية والطيبة إىل حـوايل 1.5 

مليـون شـيكل، فكيـف لشـاب يف مقتبـل العمـر أن 

يشـري قسـيمة بهذا املبلـغ ويبني مسـتقبله؟!

ثـّم فتح باب النقـاش أمام املشـاركن، وتحـّدث عدد 

مـن رؤسـاء املجالـس وممثلن عـن اللجان الّشـعبية 

وتشـخيصهم  تجربتهـم  عـن  املهنيـن  مـن  وعـدد 

قضايـا  يف  مجتمعنـا  يواجههـا  التـي  للمشـاكل 

مهنيـة  حلـول  واقـراح  البيـوت  وهـدم  التخطيـط 

وشـعبية عـىل مختلـف األصعـدة. وتـّم اإلجمـاع عىل 

وجـوب صياغـة خطـة إسـراتيجية ملجابهـة هـذه 

القضيـة، يضعها املركـز العربـي للتخطيـط البديل، 

ثـّم تُعـرض هـذه الحلـول التخطيطيـة واملهنية عىل 

قيـادة الجماهـري العربيـة، التـي عليهـا أيًضا عرض 

هـذه الحلـول وفـرض قبولهـا عـىل املؤّسسـة.   

وشارك يف النقاش:

شـفيق قاسـم )مخطـط إسـراتيجّي يف بلديّة 	 

أم الفحـم، ممثـل رؤسـاء السـلطات املحليـة يف 

وادي عـارة يف مشـاريع التطويـر اإلقليميّـة مـع 

السـلطات املحليـة اليهوديـة(  

نـر صنـع اللـه )نائـب رئيـس مجلـس دير 	 

املحي( األسـد 

صالح منصور )جمعيّة املهندسن يف الطرية(	 

وسام عرييض	 

ذياب غانم )رئيس مجلس زيمر املحي(	 

الّشـعبية 	  اللجنـة  )عضـو  حيـادرّي  محّمـد 

سـخنن( يف  واملواطـن  األرض  لحمايـة 

د. محّمـد شـبل )القائـم باعمـال رئيـس نقابة 	 

املهندسـن يف السـلطات املحلية(

فرح فرح	 
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واختتم المؤتمر بتلخيص 
قدمه د. حنا سويد:

يف السـنة األخـرية حّققنا بعـض النجاحـات يف قضية 

فقضيـة  عـاّم،  بشـكل  التخطيـط  وقضايـا  األرض 

إفشـال مخّطط برافـر ليسـت باألمر املفهـوم ضمنًا، 

فمـروع برافـر هـو مـروع صهيونّي مـن الطراز 

األّول، والحكومـة تعمـل عـىل إعـداد هـذا املـروع 

منـذ عـّدة سـنوات ووقفـة أعضـاء الكنيسـت العرب 

واملجلـس اإلقليمـي للقـرى غري املعرف بهـا يف النقب 

املناطـق  النقـب ويف كافـة  الشـعبية يف  والفعاليـات 

العربيـة يف البـالد هـي التي أفشـلت مخّطـط برافر. 

إفشـال مخّطـط »شـيبولت« هـو إنجاز آخـر إليقاف 

االسـتيطان. صحيـح أّن قضيّـة هـدم البيـوت تمـأل 

باملقيـاس  األمـور  نأخـذ  أن  يجـب  لكـن  األجنـدة، 

أو  الفشـل  أو  النجـاح  لنفسـنا  ونسـّجل  الصحيـح 

الراجـع الـذي سـببه هـو االسـتراس الّرسـمّي يف 

املخّططات. هـذه  تنفيـذ 

قـرأُت مؤّخـًرا تعليًقـا ُمخزيًـا يف ما يتعّلق بقلنسـوة، 

يقـول إنـه إذا لم يتمّكـن أعضاء الكنيسـت العرب من 

حمايـة البيوت يف قلنسـوة فعليهم أال يدخلوا قلنسـوة، 

وكأّن املذنب هم أعضاء الكنيسـت العـرب. نحن نعقد 

آمـاالً كرى عىل أعضاء الكنيسـت يف القائمة املشـركة 

وعـىل أدائهـم وتواصلهم مـع القضايا الرئيسـيّة التي 

تـؤرق بال املواطـن العربّي يف هـذه البالد.

عندمـا يتّم الحديـث عن السـلطات املحليـة فالتعميم 

خطـأ، وأنـا مّمن يشـهدون بـأّن بلديـة أم الفحم لها 

قسـم تخطيـط متميّـز وصاحب رؤيـا ومبـادر، لكّن 

قضيـة السـلطات املحليـة هـي قضية مهمـة ويجب 

التطـّرق إليهـا بـكّل جّديّة، وعنـدي انتقـاد كبري عىل 

أداء السـلطات املحليـة، ال أحّمـل السـلطات املحليـة 

مسـؤولية الهـدم مثـال، ألنّـه توجـد سياسـة موّجهة 

وسياسـة تهويد وإنـكار لعالقتنـا وتبعيّتنـا لألرض، 

ليسـت السـلطات املحليـة هـي املسـؤولة عـن هـذا 

الوضـع، ولكـّن وظيفـة السـلطات املحليـة أن تـزّج 

بـكّل إمكانيّاتهـا مـن أجـل مواجهـة هذه السياسـة، 

ومـا يجـري هـو ليـس كذلـك، فالسـلطات املحليـة 

تتعامـل مـع املوضـوع كهـواة وليـس كمتمّرسـن. 

مـن  وخـراء  بمهنيّـن  لالسـتعانة  إمكانيّـة  هنـاك 

داخـل السـلطة املحليـة أو خارجها، كاملركـز العربي 

للتخطيـط البديـل مثـال، للمسـاعدة يف حـّل القضية، 

ولكنهـم ال يسـتعينون باملركـز. إن بنـك املعلومـات 

املتوافـر لـدى املركـز العربـي يف قضايـا التخطيط يف 

املجتمـع العربـي غري موجـود يف أّي مـكان آخر حتى 

التخنيـون، ووزارة الداخليّة ومركز السـلطات املحلية، 

وال يف أّي مـكان آخـر يف الدولة ومن ال يسـتعن بهذه 

الخارس. املعلومـات هـو 

هنـاك معاناة غـري الهدم بحـق البيوت غـري املرخصة 

وهـي الغرامـات التـي تُدفع بـاآلالف وعـرات آالف 

الشـواقل لفـرات طويلـة، هـذه املعانـاة يف اإلمـكان 

وقفهـا بتدخل السـلطات املحلية إلنهائهـا. إذا ترّصفنا 

كشـعب وتماسـكنا وآمنّـا بقضيتنـا وعملنـا بشـكل 

واثـق فـإّن كل يشء يسـهل ويهـون، والبيـت الـذي 

يُهـدم يُعـاد بنـاؤه ولن يؤثـر أّي يشء عـىل صمودنا، 

لكـن يجـب علينـا كشـعٍب أن نؤمـن بحقنـا وبعدالة 

  . قضيّتنا

הכנס ה-15 בנושא

קרקעות ודיור
יום ה' - 7 במאי 2015, מלון גרדניה - נצרת
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ــل ــدي ــب الـــمـــركـــز الـــعـــربـــي لــلــتــخــطــيــط ال

המרכז הערבי לתכנון אלטרנטיבי
The Arab Center for Alternative Planning

הכנס ה-15 בנושא

קרקעות ודיור
יום ה' - 7 במאי 2015, מלון גרדניה - נצרת
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הכנס ה-15
 המרכז הערבי לתכנון אלטרנטיבי 

 קרקעות ודיור
יום ה' - 7 במאי 2015, מלון גרדניה - נצרת

קרקעות  בנושא  אלטרנטיבי  לתכנון  הערבי  המרכז  של  עשר  החמישה  הכנס 

הוועד  עם  בשותפות  אלטרנטיבי,  לתכנון  הערבי  המרכז  ידי  על  אורגן  ודיור 

הארצי לראשי הרשויות המקומיות הערביות והאגודה לזכויות האזרח בישראל. 

את הכנס חנך סאמר סויד, מנהל המרכז הערבי לתכנון אלטרנטיבי, אשר בירך 

את באי הכנס, ראשי הרשויות המקומיות הערביות, חברי מועצות ומהנדסיהן, 

המשותפת  הרשימת  מטעם  הכנסת  חברי  העממיות,  הוועדות  לחברי  בנוסף 

ואנשי מקצוע בתחום התכנון והבנייה. בנוסף, סויד בירך במיוחד את משלחת 

גם  סויד  הכנס.  את  מימנו  אשר  לוקסמבורג  רוזה  קרן  ואת  האירופי  האיחוד 

הודה לצוות המרכז הערבי לתכנון אלטרנטיבי על המאמץ הרב והמיוחד שלהם, 

ועל עבודתם שעות נוספות ומאוחרות, לרבות בסופי השבוע. הוא פנה אליהם 

לתכנון  הערבי  למרכז  יש  מזל  איזה  המסירות;  על  לכם  רבה  "תודה  באומרו: 

אלטרנטיבי שאתם נמצאים בשורותיו." הוא גם הדגיש את התפקיד המקצועי 

החשוב שהמרכז מבצע במישור החברה הערבית על מנת להשיג את הזכויות 

של חברתנו ויישובינו, בנוסף לשותפות של המרכז עם מספר מסגרות ומוסדות 

מקומיים.
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המושב הראשון

מדיניות התכנון,
בין המקומי לארצי

הישיבה נוהלה על ידי עו"ד עאוני בנא מהאגודה לזכויות האזרח בישראל. בפתח דבריו, אמר בנא שהכנס 

לא ידון אך ורק באפליה הרבה המונהגת נגד החברה הערבית בסוגיות הקרקע והדיור, אלא גם בפתרונות 

ההתמודדות עם מדיניות מפלה זו. בנא הדגיש גם כי הכנס ניצב בפני אתגר גדול בשל ההסלמה של 

מדיניות הריסת הבתים, ואמר כי אתגר זה כופה עלינו, כעמותות וראשי רשויות וחברי כנסת -כל אחד 

מתוקף תפקידו- את המעבר משלב הדיבור על האפליה, הגזענות והעלאת מודעות אל שלב מציאת 

פתרונות. הכל יודעים, הרי, שקיימת אפליה וגזענות. האגודה לזכויות האזרח, יחד עם המרכז הערבי 

לתכנון אלטרנטיבי ושאר ארגוני זכויות האדם תרמו רבות לתהליך אפיון הגזענות, ההסלמה המתמשכת, 

האפליה בסוגיות הקרקע והדיור ועוד מיני סוגיות מהותיות הנוגעות לכל אזרח ערבי.

אולם, האם קיימת תוכנית התמודדות כנגד הסלמה זו? האם תוכנית זו כוללת את כל שכבות החברה 

על כל מרכיביה, החל מחברי הכנסת והרשימה המשותפת, דרך ראשי הרשויות, אשר להם תפקיד חשוב 

זה. הוא הפנה את  זכויות האדם הפועלות בתחום  וגם באגודות  נגד מדיניות הריסת הבתים,  במאבק 

הדברים בעיקר לנואמות ולנואמים בחלק הראשון של הדיון על הפתרונות בסוגיות הריסת הבתים, בעיה 

שמחריפה בתקופה זו.
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וג'יה כיוף
ראש מועצת עוספיה וחבר המועצה 

הארצית לתכנון ובנייה

השפעת החברים הערבים 
במוסדות התכנון על התוכניות 

לאחר מכן, נשא דברים וג'יה כיוף, ראש מועצת 

ובנייה.  לתכנון  הארצית  המועצה  וחבר  עוספיה 

זו, הוא אינו  כיוף ציין כי כחבר בוועדה חשובה 

לעקוב  הערבית  מהחברה  פניות  כלל  מקבל 

לפניות המגיעות  תוכניות ספציפיות, פרט  אחר 

מהמרכז הערבי לתכנון אלטרנטיבי. הוא הדגיש 

אחר  לעקוב  ויש  מאחר  בריא,  אינו  זה  שדבר 

התוכניות החל משלב הצעתן במוסדות התכנון, 

הרשויות  עליהן.  ההחלטה  לאחר  רק  ולא 

החשוב  התפקיד  את  מבצעות  אינן  המקומיות 

הזה כיאה להן, לדבריו, ועליהן למלא את תפקידן 

הערבי  המרכז  של  תפקידו  את  ולנצל  כראוי 

המקצועיות  היכולות  בשל  אלטרנטיבי,  לתכנון 

המוכחות שלו.

"ההתמודדות עם תחום התכנון מצריכה שינויים 

מערכתיים באופן החשיבה שלנו - זוהי הנקודה 

החשובה ביותר לראשי הרשויות המקומיות וחברי 

הכנסת. עלינו לעבוד יחדיו על מנת ליצור חברה  

של  מספרן  מהו  למשל,  ארגוניות.  יכולות  עם 

תוכניות המתאר שהושלמו בעיר או כפר כלשהו 

שנים,  ארבע  תוך  האחרונות?  השנים  בשלוש 

מתחלפות  ועמם  מתחלפים,  הרשויות  ראשי 

התוכניות והכל נעוץ בוועדות התכנון שבהן איננו 

שאנו  האנשים  אפילו   - תפקיד  שום  משחקים 

בוחרים בוועדות התכנון בישראל אינם מופיעים 

ולחברי  המקומיות  הרשויות  לראשי  לפגישות. 

הכנסת תפקיד חשוב בהקשר זה."

כיוף ציין גם כי התכנון הוא נושא בעל חשיבות 

בתוך  להתבצע  צריכה  העבודה  וכי  עצומה, 

את  לקיים  הכנס  ממארגני  ביקש  הוא  הכפרים. 

שיגיעו  מנת  על  אחרת,  בעיר  העוקב  הכנס 

המנטליות  את  ושיבינו  עצמם  התושבים 

התכנונית בישראל, כי אנו צריכים גופים ברשויות 

וועדות  על  הפיקוח  על  האמונים  המקומיות 

התכנון המקומיות, האזוריות והארציות.

להיות  חייב  אלטרנטיבי  לתכנון  הערבי  המרכז 

הגרעין האחראי על סוגיית התכנון בכל הכפרים 

והערים, לדברי כיוף, שאמר כי חייבים לצרף את 

כמנהלה  למרכז,  המקומיות  הרשויות  ראשי  כל 

כללית, ולשלם למרכז השתתפות חודשית. חייבים 

להקים ארגון חינוכי לשינוי החזון התכנוני בכל 

עיר; ישנם שלל חוקים המחוקקים כנגד האזרחים 

הערבים, ואנו חייבים לדעת כיצד להתמודד עם 

מראשי  המורכב  כזה,  גוף  בהינתן  אלה.  חוקים 

למרכז  בנוסף  כנסת  וחברי  מנהיגויות  רשויות, 

לתכנון שמנהל את הדברים בכל מסגרות התכנון 

בישראל - רק אז ניתן להחיל שינויים, במקביל 

הנוגע  בכל  המקומי  במישור  פנימיים  לשינויים 

שונה  לחזון  קרא  כיוף  לסיום,  התכנון.  לסוגיות 

בחברה  הפנימיות  הסוגיות  עם  להתמודדות 

במישור התכנוני, והדגיש שלמכרז לתכנון חייבת 

להיות תרומה רבה למאמצים החינוכיים האלה.

עמאד דחלה
ראש מועצת טורעאן

ייהוד דרך התנחלות: תוכנית 
שיבולת וסיכולה

לאחר מכן, ראש המועצה המקומית טורעאן, מר 

עמאד דחלה, דיבר על ההצלחה בהדיפת תוכנית 

שיבולת וסיכולה. דחלה הדגיש כי על הרשויות 

זה,  לתחום  לב  תשומת  יותר  להסב  המקומיות 

ולאחר מכן סיכם את פרשת שיבולת מאז הוכרז 

על ההחלטה במהלך המלחמה האחרונה בעזה 

אלטרנטיבי,  לתכנון  הערבי  למרכז  והפנייה 

המתאים,  בזמן  הנחוץ  המידע  כל  את  שמאגד 

המקומית  המועצה  המרכז,  עם  יחד  לדבריו. 

בעוד  התוכנית,  להדיפת  תוכנית  הכינה  טורעאן 

נגד הפרוייקט.  המרכז הכין התנגדות מקצועית 

ולישיבה  בשלמותה,  בוצעה  העבודה  תוכנית 

הגיעו כולם מצויידים בכל המסמכים וההתנגדויות 

וועדת  את  לשכנע  הצליחו  ואכן  המקצועיות, 
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התכנון הארצית בדבר חשיבות הסירוב לתוכנית. 

דחלה שיבח את התפקיד ששיחק מר וג'יה כיוף 

ואת התמיכה שהעניק להם בסיכול התוכנית.

החשובה  הסוגייה  היא  והדיור  הקרקע  "סוגיית 

הנושא  מאיתנו.  אחד  כל  על  המעיקה  ביותר 

מצריך כנסים, דיונים ומחקרים רבים. זוהי זכותנו 

וההתגוררות  מאחר  אך  זו.  אדמה  על  להתגורר 

באפשרותנו  שאין  תוכניות  הכנת  מצריכה  כאן 

החשוב  האלמנט  הוא  התכנון  אזי  לעקוף, 

הינו  בתכנון  הכישלון  הדברים;  להסדרת  ביותר 

בבחינת כשל מתוכנן. זוהי אחריותה של הרשות 

מבחינת  רבה  שונות  ישנה  וכמובן  המקומית, 

אך  זו.  לסוגייה  מעניקה  רשות  שכל  העדיפות 

ממדיניות  סובלים  עדיין  שאנחנו  היא  התוצאה 

הריסת הבתים וממצוקת דיור ממושכת - שטחי 

הכפרים והערים אינם מספיקים, וכבר יש משבר 

בנייה אמיתי ומשבר חברתי גם כן."

לתכנון  הערבי  המרכז  כי  גם  ציין  דחלה 

אלטרנטיבי, שבחסותו נערך הכנס, הינו משואה 

הצליח  המרכז  לדבריו,  מאוד.  חשובה  תכנונית 

חדש  מקומית  רשות  כראש  אישית  להפתיעו 

מידע  "לקבל  שבידיו.  המעודכן  המידע  מבחינת 

פן  רבה,  חשיבות  בעל  דבר  הוא  הנכון  בזמן 

נפספס את מועד הגשת ההתנגדויות ונישאר בלי 

יכולת לעשות כלום בנידון." הוא סיפר על ישיבה 

במרכז עם עורך דין בעל נסיון בתחום המקרקעין, 

אשר  התוכנית  להדיפת  התכנון  התחלת  ועל 

נקבעה בישיבת ועדת שרים. "תחילה, נדמה היה 

שזה בלתי אפשרי! מה יכול ראש רשות מקומית 

לעשות כנגד החלטת ועדת שרים?! בזמנו גדעון 

סער היה שר הפנים וראש ועדת השרים ההיא," 

בבלתי  מאמין  "לא  הוא  כי  והוסיף  דחלה  סיפר 

אפשרי, אלא ברצון ובנחישות. אם שני הדברים 

הדפנו  כך  המון.  להגשים  ניתן  קיימים,  האלה 

רגועה,  עבודה  תוכנית  על-ידי   - התוכנית  את 

בה המרכז סיפק למועצה המקומית את המידע 

הדרוש על הר טורעאן ותוכנית 'שיבולת' על מנת 

המיועד  המקום  ואת  התוכנית  פרטי  את  שנכיר 

גליל  א.  מ.  שיפוט  בתחום  ההתנחלות  להקמת 

תחתון. לטורעאן יש 12,000 דונם בתחום שיפוט 

זה, והר טורעאן שייך היסטורית לתושבי טורעאן; 

אזי למה בחרו דווקא במקום הזה?"
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המרכז הערבי לתכנון אלטרנטיבי אימץ את הפן 

התכנוני בעניין זה. "רצו לשתול את ההתנחלות 

הזו במקום פתוח זה למטרה יחידה והיא למנוע 

בועיינה- של  וההתחברות  ההתרחבות  את 

הרצויה  המטרה  זוהי  טורעאן;  עם  נוג'ידאת 

בתוכנית. אין מדובר בתוכנית חדשה; היא חודשה 

של  קבוצה  יותר.  ישנה  לתוכנית  הסירוב  לאחר 

את  והגישה  חזרה  שרים,  כמה  דרך  מתנחלים, 

ועדת  ידי  על  אושרה  והיא  מחדש  התוכנית 

השרים. הפעם טענו כי מדובר בהתנחלות שאינה 

רגילה, אלא כזו המיועדת לבעלי צרכים מיוחדים, 

וזאת על מנת לזכות באמון דעת הקהל."

המהנדסת ענאיא בנא מהמרכז הערבי הסבירה 

ופירטה את הדברים בפני  הלנת"ע )ועדת המשנה 

לנושאים תכנוניים עקרוניים(, במועצה הארצית 

לתכנון ובניה. הם הופתעו לגלות כי בהתנחלות 

בית רמון הנמצאת בהר טורעאן יכולות לגור 400 

משפחות, למרות שרק 75 משפחות גרות שם כבר 

למעלה מעשר שנים. מידע זה הביך את הוועדה, 

מכיוון שמשמעות הדברים היא שאין צורך בהקמת 

התנחלות נוספת. פיסת מידע נוספת הינה שהם 

 112 ל-  לייעד את ההתנחלות החדשה  התכוונו 

חרדי  מרקע  המיוחדים,  הצרכים  מבעלי  אנשים 

ציוני. הם לא חשפו זאת באופן ישיר, אך הדבר 

עדיין ברור למדי.

ד"ר חנא סוייד
המרכז הערבי לתכנון אלטרנטיבי

מדיניות הריסת הבתים: 
השלכותיה, הדיפתה ודרך 

הטיפול בה

לתכנון  הערבי  מהמרכז  סוייד  חנא  ד"ר 

אלטרנטיבי גם נשא דברים בהם הפציר בראשי 

הרשויות המקומיות והחברים בהן להגיע לכנסים 

כאלו על מנת לעקוב אחר סוגיות חשובות. סוויד 

אלטרנטיבי  לתכנון  הערבי  המרכז  את  בירך 

שעורך את הכנס נחשוב הזה כבר חמשה עשר 

שנים ברציפות, מה שמוכיח את טיפולו המסור 

והשיטתי בסוגיות הקרקעות והדיור. סוייד קשר 

בין הכנס לבין האירוע החשוב בחודשים שקדמו 

לו - הקמת הרשימה המשותפת. לאירוע זה היו 

תוצאות חשובות, והן היכולת לחלק את התיקים 

הכנסת,  חברי  בין  והעבודה  העניין  ותחומי 

ובמיוחד סוגיות הקרקע והדיור. הוא ציין כי על 

חברים  כמה  בידי  להפקיד  המשותפת  הרשימה 

את הסוגיות הללו, כי התקופה הקרובה עתידה 

להיות די קשה במישור זה. בנוסף, סוייד הדגיש 

כי "העברת משרד המשפטים לידי איילת שקד, 

שקשורה לארגון "אם תרצו" האורב לבנייה של כל 

בית ערבי, והאחראי על המעקב בענייני הריסת 

אבל  הערבי,  לציבור  רעה  בשורה  הינו  הבתים, 

המדיניות  של  האמיתי  הפרצוף  את  חושף  הוא 

הזו שאנו חייבים לקרוא עליה תיגר." סוויד הציג 

גם נתונים לגבי תופעת הריסת הבתים, המונהגת 

נגד ארבעה מרכיבים: הנגב, ה-"חלאל" )דהמש, 

אל-מנצורה, סרכיס ועוד(, השכונות הספונטניות 

שרטוט  )לפני  הערביים  בכפרים  שצמחו 

סוייד,  להערכתו של  נפרדים.  ובתים  התוכניות( 

אלפי  בכעשרת  מסתכם  התופעה  של  גודלה 

בתים בנגב, בין אלף לאלפיים בתים בכפרים וב-

"חלאל", בין 15 ל-20 אלף בתים בשכונות ועוד 

עשרות בתים נפרדים.

על  מדברים  כאשר  כי  אמר  סוייד  כן,  על  נוסף 

לכ-  היא  הכוונה  זה,  בהקשר  הערביים  הבתים 

250-300 אלף בתים, כלומר שאחד מכל עשרה 

שהכי  אלו  זאת,  עם  היתר.  חסר  ערביים  בתים 

סובלים כעת הם בעלי הבתים הנפרדים ותושבי 

כי  בתים,  לאלפיים  אלף  בין  כלומר  ה-"חלאל", 

דרכים  הציע  גם  הוא  תיהרסנה.  לא  השכונות 

לפתרון סוגייה זו. בנוגע לנגב - יש לפתור זאת 

ברמה הממשלתית. בנוגע ל-"חלאל" - יש לפתור 

זאת במישור משרד הפנים האחראי על ההכרה 

לשכונות  בנוגע  רשמיים.  ככפרים  אלה  בכפרים 

למצוא  יש   - הנפרדים  והבתים  מוסדרות  הלא 

פתרון דרך ועדות התכנון והבנייה.
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ענאיה בנא-ג'רייס
מתכננת ערים, המרכז הערבי לתכנון 

אלטרנטיבי

הזכות לדיור: מצוקת הדיור 
והסיכויים לפתרון

מהמרכז  ג'רייס,  בנא-  ענאיה  הערים  מתכננת 

הערבי לתכנון אלטרנטיבי הציגה נתונים עדכניים 

וקראה  לפתרונה  והסיכויים  הדיור  מצוקת  לגבי 

לכולם להשתמש בנתונים הקיימים באתר המרכז 

מידע  מאגר  בהיותו  אלטרנטיבי,  לתכנון  הערבי 

מקצועי ומדוייק. בנא הציגה מספר נתונים אשר 

דיור  לענייני  השרים  ועדת  בפני  בעבר  הציגה 

הורכב  אז,  מההצגה  כתוצאה  הדיור(.  )קבינט 

ימים למעקב אחרי ענייני התכנון  צוות ה- 120 

לחקירת  נוספת  ועדה  לצד  הערבית,  בחברה 

סוגיית הבנייה ללא היתר. בנא הדגישה כי 85% 

מהתושבים הערבים גרים ביישובים מופרדים, הם 

מהווים כ- 17% מהתושבים על שטח המסתכם 

בנושא  ציינה  היא  השיפוט.  מתחומי   3.5% בכ- 

יוקר הקרקע כי המחירים בכפרים הערביים עלו 

בכ- 450%. הנתונים הרשמיים מראים כי האזרח 

הערבי זקוק לכ- 190 משכורות על מנת להשיג 

דיור, בעוד הממוצע הארצי הינו 145 משכורת.

בנא-ג'רייס התייחסה בנוסף לבעיית התכנון. היא 

בנייה  היתרי  להנפקת  הקשורים  נתונים  הציגה 

בעקבות התוכניות המאושרות, מסתבר שבמחוז 

דיור,  יחידות   22,823  2013 בשנת  אושרו  הצפון 

הערביים.  בכפרים  יחידה   1,241 רק  מביניהן 

חשוב לציין בהקשר זה כי 52% מהאזרחים במחוז 

הצפון הם אזרחים ערבים הגרים ב- 83 יישובים 

 1,241( שאושרו  הדיור  יחידות  וכי  זה,  במחוז 

 75 כלומר  בלבד,  כפרים  ב-8  נמצאים  במספר( 

גם  דיברה  בנא  לתוכנית!  מחוץ  נשארו  כפרים 

הממשלתיות  בתוכניות  הממסדית  האפליה  על 

אינן  אך  הדיור,  מצוקת  את  לפתור  שמטרתן 

שהם  בגלל  זאת  הערביים,  בכפרים  מבוצעות 

לא לוקחים בחשבון את המצב התכנוני בכפרים 

הערביים, ואינם מתחשבים במאפיינים המייחדים 

את  ולא  הפרטיות,  הקרקעות  על  הבעלות  את 

צורות וסוג הבנייה שם והתאמת התנאים לצרכי 

האוכלוסייה הערבית.
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לבסוף, בנא הציגה מספר המלצות ספציפיות אשר עשויות לסייע בפתרון 

בעיית הדיור בכפרים הערביים:

דיור 	  יחידת   160,000 לתכנן  מציע  אלטרנטיבי  לתכנון  הערבי  המרכז 

בפיזור גאוגרפי מתאים עד לשנת 2020 )המחקרים מראים כי רק 50% 

מהתוכניות יוצאות לפועל(.

הכרזה על אזורים מיוחדים להסדרה ורישוי מבנים ללא היתר, והתאמת 	 

המסלולים התכנוניים לכפרים הערביים, כמו ועדת הדיור הלאומית ועוד.

בהן 	  הערביות  בערים  עצמאיות  מקומיות  ועדות  הקמת  על  הכרזה 

מספר התושבים עולה על 20,000, ויישום תוכנית ההתחדשות העירונית 

בישובים הערביים.

הגדלת ההיצע לשיווק קרקעות בכל האזורים והיישובים הערביים.	 

מחירי 	  להוזלת  המיועדות  התוכניות  בכל  הערביים  היישובים  הכללת 

הדיור, עם התייחסות לבנייה על קרקע פרטית.

שינוי שיטת המכרזים לשיטת ההגרלה.	 

יצירת פתרונות "דיור בהישג יד" ביישובים הערביים.	 

לתמיכה 	  המיוחדים  למענקים  הקריטריונים  את  לשנות  מציע  מעל"א 

בדיור המיועדים לכלל האזרחים, כמו הלוואות הדיור והמענקים הניתנים 

ליישובים ומענקי התמיכה בשכירות, ולהתאימם לאזרחים הערבים. ומציע 

גם הקצאת תוכנית מיוחדת לתמיכה באזרחים הערבים, שתותאם לסוג 

הבנייה ביישובים הערביים ולמצב הסוציו-אקונומי ביישובים הערביים.



23

حول قضايا األرض والمسكن

המושב השני

שולחן עגול לדיון בהתפתחויות 
האחרונות בסוגיות התכנון 

והריסת הבתים, ולשמיעת הצעות 
פתרון ספציפיות.

הישיבה נוהלה על ידי העיתונאי ז'קי ח'ורי

את הישיבה פתח העיתונאי ז'אקי ח'ורי, שדיבר על האכזריות של הימים האחרונים, עם כל מה שקרה 

בדהמש, כפר כנא, קלנסווה, טייבה, אום אל-פחם, הנגב, אום אל-חיראן ואזורים אחרים בחודש האחרון, 

ואת הממשלה החדשה והשרים החדשים שיקבלו לידיהם את התיקים הקשורים באופן ישיר לסוגיות 

הבתים הערביים. הוא גם התייחס לרשימה המשותפת ולחברה האזרחית העובדת בתחום הקרקע, הדיור 

המנסים  האנשים  ולמאמצים העממיים של  והוועדות העממיות  הרשויות המקומיות  לראשי  והזכויות, 

לשנות את הדברים. ח'ורי ציין את התפקיד החשוב שמשחקת החברה ככלל, ואת החשיבות שבשבירת 

האדישות אצל האנשים בהקשר של נושא כה מהותי כמו הקרקע והדיור.



24

المؤتمر الخامس عشر

מייסאנה מוראני
מרכז עדאלה

בלתי  כפר  הינו  אל-חיראן  אום  עתיר  הכפר 

שהעוברו  אנשים   1000 כ-  בו  גרים  בנגב,  מוכר 

הם  בהן  האדמות  אל   1956 בשנת  ממשלתי  בצו 

המשפט,  בבית  הוכחה  זו  נקודה  היום.  נמצאים 

פולשים,  אינם  אל-חיראן  אום  שתושבי  והוכח 

אלא הועברו לשם בהסכמת המדינה. למרות זאת, 

המדינה הוציאה צו הריסה כנגד הכפר בשנת 2003, 

ומאז מרכז עדאלה ועוד ארגונים רבים מלווים את 

האחרונה,  בהחלטה  המשפט.  בבתי  התושבים 

מיוחד  במצב  נמצא  זה  כפר  הפינוי.  עניין  אושר 

בשל המטרה מאחורי פינוי כפר זה, וזאת משתי 

סיבות: הסיבה הראשונה היא שהמדינה מעוניינת 

לייעד את אדמות הכפר לחקלאות ולשטחי מרעה, 

על הריסות הכפר, והסיבה השנייה היא הקמת עיר 

יהודית במקום היישוב הערבי. החלטת הממשלה 

היא טכנית - המדינה היא בעלת הקרקע וזכותה 

לשנות את דעתה בקשר לנוכחות תושבים במקום; 

היא החליטה להעביר אותם אל מקום זה בשנת 

מאחר  דעתה.  את  לשנות  רשאית  והיא   ,1956

והבנייה אינה מורשית, לא היה לנוכחות התושבים 

במקום שום משקל. היא הציעה לתושבים לעבור 

למצב  אחריות  כל  מעליה  והסירה  חורה  לכפר 

אליו הגיע הכפר.

ד"ר יוסף ג'בארין
חבר כנסת

ג'בארין דיבר על צוות ה- 120 והדגיש כי הוא אינו 

סומך הרבה על הצוות, מאחר והוא אינו מתייחס 

לסוגיות הנגב והערים המעורבות, במיוחד לנוכח 

הערבית  החברה  מטעם  נציגים  אין  כי  העובדה 

בצוות, והעובדה שבאותה תקופת זמן הוקם צוות 

מיוחד מטעם משרד הפנים למעקב אחרי ענייני 

הריסת הבתים. אנו חיים בו בזמן עם צוות הטוען 

וזו  לבנייה וצוות אחר שמבצע הריסות, לדבריו, 

הנקודה שהציג במפגשי הרשימה המשותפת עם 

הנציגים הממשלתיים - כלומר, שאי אפשר לקבל 

את הכפילות הזו בעבודה, ושיש להקפיא את צווי 

ההריסה. הדברים הוצגו גם בפני היועמ"ש.

שהוצגה  חשובה  סוגייה  היא  השנייה  הסוגייה 

לתכנון  הערבי  במרכז  העמיתים  עם  בשיתוף 

אלטרנטיבי, ענאיא וד"ר חנא סוויד, והיא מחאה 

המלצות  מציעה  חשובה  כה  שוועדה  כך  על 

המדף  על  מונחות  כך  שאחר  יחסית,  חיוביות, 

ונגנזות. "לשם כך, ביקשנו באופן ספציפי שיהיה 

על  וזאת  מטעמנו,  בקרה  ומנגנון  מעקב  מנגנון 

מנת לעקוב אחר היישום של ההמלצות החיוביות. 

בגוף  מקצועיים  ערבים  נציגים  שיהיו  ביקשנו 

המעקב. אמיר לוי ציין כי יש כוונה חיובית בנידון, 

וכי יש להקצות תקציבים, כי אין דרך להתקדם 

בתוכנית בלי הקצאת תקציבים. ביקשנו ספציפית 

את הימשכות הדיונים בוועדות העממיות ובמרכז 

מטעם  מקצועי  ליווי  וביקשנו  לתכנון,  הערבי 

הרשויות המקומיות ואנשי מקצוע ערבים כחלק 

ממאבק זה."

מסעוד גנאים
חבר כנסת

סוגיות  אחרי  שלו  המעקב  על  דיבר  גנאים 

כהונתו,  תקופת  במהלך  והדיור  הקרקעות 

והדגיש כי נושא זה מקבל נתח גדול מאוד מזמנם 

ופועלם של חברי הכנסת וכי ישנו שיתוף פעולה 

עם הוועדות העממיות. הוועדות פונות אל חברי 

הכנסת  וחברי  ההריסה,  לצווי  בנוגע  הכנסת 

ומבקרים  ובשכונות  בכפרים  בערים,  מסיירים 

בבתים אלה, לפני ואחרי ההריסה. נושא זה תמיד 

היה נושא מרכזי והוא ישאר כך, מאחר וממשלת 

נתניהו הקודמת הוציאה לפועל את צווי ההריסה 

ונראה שהממשלה הנוכחית תשאיר על כנם את 

הצווים. הוא הדגיש כי הם ימשיכו לקרוא תיגר 

על מדיניות זו שנכפתה עלינו מטעם הממשלה. 

היועמ"ש  עם  שלו  המפגש  על  סיפר  גם  גנאים 

וצוות ה- 120, בניסיון להקדים את ההתרחשויות 

ככל  ויש  מאחר  במהרה,  העניין  עם  ולהתמודד 

ההריסה.  צווי  ביישום  למהר  החלטה  הנראה 
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לאתיופים,  היחס  לגבי  בכנסת  דיון  היה  "אמש 

והיה דיון בנושא הגזענות והוצג המקרה של אום 

אל-חיראן, כהוכחה לכך שהגזענות הינה מדיניות 

אידאולוגיה  מעין  יומיומי;  באופן  המיושמת 

הוקמה.  מאז  המדינה  את  המלווים  ועקרונות 

וכאשר נשא דברים השר סילבן שלום, הוא אמר 

לגליל.  יהודים   300,000 להכניס  היא  שהמטרה 

האם אין זו גזענות? והריסת הכפר אום אל-חיירן 

זו  אין  האם  במקומו,  יהודית  עיר  לצורך הקמת 

גזענות?"

חנין זועבי
חברת כנסת

זועבי ציינה כי מהות המאבק היא שאנו מתמודדים 

אלינו  מתייחסים  "הם  אידאולוגי.  פרוייקט  מול 

מהות  וזוהי  הקרקע,  כבעלי  לא  פולשים,  כאל 

שלושה  על  דיברה  היא  מכן,  לאחר  המאבק." 

ויש  מקצועי,  מסלול  ישנו  תחילה  מסלולים; 

למהות  מגיעים  במהרה  כי  למקצועיות  גבול 

המאבק הפוליטי. "בתחום זה, זכינו לחבר כנסת 

והפגנו  סוויד,  חנא  ד"ר  בתחום,  מומחיות  בעל 

זה, אך הם לא הקשיבו  מקצועיות רבה בתחום 

בשל ההתנגשות בין המקצועי לפוליטי". ובמסלול 

המשפטי, לדבריה, בתי המשפט מסרבים לחזור 

המקרקעין  שבסוגיות  למרות  בזמן,  אחורה 

גם  לכן  שלנו.  היסטורית  זכות  הינה  האדמה 

השלישי,  המסלול  מוגבל.  המשפטי  המסלול 

מתחלק  והוא  העממי,  המסלול  הוא  הסבירה, 

לנסיונות  מתנגדים  הראשון  בחלק  לשניים: 

את  מרחיבים  ובשני  המאויימים,  הבתים  הריסת 

תחומי השיפוט ושטחי הבנייה, וכאן על הרשויות 

לשחק תפקיד חשוב.

ערפאת אסמעיל
הוועדה העממית בכפר דהמש

הכפר דהמש הוא כפר שהוקם לפני שנת 1948, 

והוא אינו שייך לערים המעורבות כפי שטען צוות 

ערבי  כפר  ככל  האזורית,  למועצה  אלא  ה-120 

אחר הנמצא בתוך מועצה אזורית יהודית. הבעייה 

העיקרית נעוצה בכך שהמדינה מחשיבה אותנו 

דהמש   ,1948 שנת  מאז  כאזרחים.  לא  כאויבים, 

מתמודדת עם מדיניות פינוי ואנחנו לא מקבלים 

שום שירותים מהרשויות. אנחנו נלחמים כל הזמן 

במוסד שמנסה לפנות אותנו אל אזורים אחרים, 

היום  אם  כי  מלוכדים,  להיות  חייבים  אנחנו  אך 

זה דהמש, מחר זה יכול להיות כל כפר אחר. עם 

כל הכבוד למרכז הערבי לתכנון אלטרנטיבי, אין 

מאוד  רחוקים  ואנחנו  מספיק  אדם  כוח  למרכז 

ממנו, ובגלל זאת קשה מאוד לנהל דברים מולו, 

המרחק  בדהמש;  רבות  תמך  שהמרכז  למרות 

היומיומית.  הדברים  התנהלות  על  מקשה  הרב 

אנחנו מבקשים מכולם להצטרף למאבק העממי 

קורא  אינני  לרחובות.  ולצאת  מלוכדים  ולעמוד 

לאלימות, אלא לנוכחות במספרים רבים, כי רק 

המדיניות  ואת  ההשקפה  את  לשנות  ניתן  כך 

הממשלתית כלפינו.
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אחמד מלחם
הוועדה העממית בואדי עארה

במישור  עובדת  בואדי עארה  "הוועדה העממית 

רחב וארצי, ולעתים לוקחת על עצמה תפקידים 

של הרשויות המקומיות, כמו ההתנגדות להקמת 

ואדי  של  ליבו  בלב  הנמצאת  חריש  העיר 

הרשויות  הערביים.  והכפרים  הערים  בין  עארה, 

המקומיות הן האמונות על ההתנהגדות לפרוייקט 

הבינוי  שר  הצהרות  לאחר  במיוחד  מלכתחילה, 

זה  פרוייקט  הקמת  מאחר  שהמטרה  והשיכון 

והאיזון  הערביות  הערים  התרחבות  מניעת  היא 

הפרוייקט,  אחר  עקבנו  אנחנו  הדימוגרפי. 

צוותים  עם  יחד  כבירים  מאמצים  והשקענו 

דין  עורכי  עדאלה  הערבי,  המרכז  כמו  רבים 

פרטיים. יש להדגיש את מאמציו של חברנו עו"ד 

תאופיק ג'בארין. אך הרשויות המקומיות נעדרו 

ולכן המשוואה השתנתה. בסופו של  מהתמונה, 

המשפט  בית  ישיבות  הוועדות,  כל  לאחר  דבר, 

ומאמצי המרכז הערבי וועדות התכנון המיוחדות 

השתנתה  ההחלטה  ההפגנות,  וכל  והמחוזיות 

והוחלט שחריש תהיה עיר מעורבת, ואנו יודעים 

לא  היהודים  אזי  שם,  יגורו  ערבים  שאם  היטב 

ילכו לגור. לכן פרוייקט זה הינו הישג היסטורי. 

העממית,  הוועדה  של  תפקידה  הסתיים  כאן 

ובהסתמך על ההחלטה האמורה, קראנו לוועדת 

במציאת  לנו  שיעזרו  הארצית  ולוועדה  המעקב 

חברות ערביות להשקיע שם."

פיהמי חלבי
הוועדה המערופית )הדרוזית( להגנה 

על הקרקעות והדיור

קרקעות  על  להגנה  שהוועדה  רבות  שנים  כבר 

הכרמל והוועדה המערופית להגנה על הקרקעות 

עם  מקצועית  מבחינה  פעולה  משתפות  והדיור 

המרכז הערבי, והן נחלו הצלחות רבות בסוגיות 

בהן היה שיתוף פעולה כזה. חלבי הדגיש כי דרך 

וכי  והישגים,  לתוצאות  להגיע  ניתן  לא  החוקים 

"במגזר  חלופיות.  הצעות  ולהציע  להתנגד  יש 

רק  מתכננים  אנחנו  הערביים,  ובכפרינו  הערבי 

תכנון  להכין  עלינו  הקיימים.  המגורים  באזורי 

רחב היקפים מלכתחילה, היום אין תכנון כוללני 

תוכניות  צריכים  אנחנו  לכן  בכפרים שלנו.  רחב 

בלתי רגילות להציג אותן בפני הרשויות, להראות 

יותר.  לסבול  אפשרות  לנו  ואין  שנחנקנו  להם 

טווח,  ארוכת  תוכנית אסטרטגית  צריכים  אנחנו 

לא רק להילחם נגד הריסת הבתים פה ושם, אלא 

לגבש תוכנית עבודה מתוכננת, מחושבת, ברורה 

ומה אפשר להשיג ממנה תוך חמש שנים, וכמובן 

יש צורך במעקב יומיומי כדי שנצליח לשנות."

ד"ר זוהיר טיבי
הוועדה העממית בטייבה

את  ליווה  אלטרנטיבי  לתכנון  הערבי  "המרכז 

הוועדה העממית בטייבה בכל הקשור להתנגדות 

קו   - הארציים  ולפרוייקטים  המתאר  לתוכנית 

הגז, מסילת הרכבת- והוא ביצע עבודה מקצועית 

בתים   51 ישנם  ובטייבה  בקלנסווה  ביותר. 

שהוא  קלנסווה,  בפאתי  בהריסה  המאויימים 

שהבתים  למרות  לטייבה,  השייך  שיפוט  תחום 

נחשבים להמשך של הכפר קלנסווה. בתים אלה 

שהם  למרות  רגע  בכל  הריסה  בסכנת  נמצאים 

שם.  התושבים  מצד  רב  כעס  ויש  מאוכלסים, 

היתר.  ללא  בתים   600 מ-  למעלה  יש  בטייבה 

אנו  הבתים,  הריסת  תופעת  על  מדברים  כאשר 

המחלה  לא  המחלה,  סימפטום  על  מדברים 

אנו  בהרבה.  עמוקה  עצמה  המחלה  כי  עצמה, 

מדברים על מצוקת דיור אמיתית ממנה סובלות 

ההזנחה  הזלזול,  מול  המקומיות,  הרשויות  כל 

לא  אשר  הרשויות  שמפגינות  וההתעקשות 

נותנות שום מענה למצוקה ממנה סובלת החברה 

או  דונם  חצי  של  מחירו  כאשר  כולה.  הערבית 

פחות בקלנסווה, בטירה ובטייבה מגיע לכ- 1.5 

לקנות  בשיאו  צעיר  יכול  איך  שקלים,  מיליון 

קרקע ולבנות לעצמו עתיד?"
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לאחר מכן, אופשר למשתתפים להשתתף בדיון. 

בין המשתתפים היו מספר ראשי מועצות, נציגים 

מטעם ועדות עממיות ואנשי מקצוע, והם דיברו 

על חוויותיהם והאבחון שלהם לבעיות של החברה 

מגוון  והציעו  הבתים,  והריסת  התכנון  בסוגיות 

מישורים.  במספר  ועממיות  מקצועיות  הצעות 

תוכנית  לנסח  שצריך  אחד  פה  הסכימו  כולם 

עניינים אלה, בתוך  אסטרטגית להתמודדות עם 

המרכז הערבי לתכנון אלטרנטיבי, ולהציגה לאחר 

מכן בפני מנהיגות הציבור הערבי, שתציג אותה 

בפני הממסד ותכפה אותה על מקבלי ההחלטות.

בדיון השתתפו:

אום 	  בעיריית  אסטרטגי  )מתכנן  קאסם  שפיק 

המקומיות  הרשויות  ראשי  נציג  אל-פאחם, 

יחד  המחוזי  הפיתוח  בפרוייקטי  עארה  בואדי 

עם הרשויות המקומיות היהודיות(

נסר סנעאללה )סגן ראש מועצת דיר אל-אסד(	 

סאלח מנסור )אגודת המהנדסים בטירה(	 

ויסאם ערידי	 

ד'יאב גאנם )ראש מועצת זימר(	 

מוחמד חייאדרי )חבר בוועדה העממית להגנה 	 

על הקרקע והאזרח בסכנין(

איגוד 	  ראש  מקום  )ממלא  שבל  מוחמד  ד"ר 

המהנדסים ברשויות המקומיות(

פארח פארח	 

הכנס ננעל בסיכום 
שהגיש ד"ר חנא סוייד:

בתחום  הישגים  כמה  נחלנו  האחרונה,  בשנה 
הצלחנו  למשל,  כללי.  באופן  והתכנון  הקרקע 
מובן  דבר  אינו  וזה  פראוור',  'תוכנית  את  לסכל 
מאליו. תוכנית פראוור היא תוכנית ציונית בה"א 
הידיעה, והממשלה עובדת על הכנתה כבר שנים 
חברי  של  עמלם  בזכות  סוכלה  התוכנית  רבות. 
הכנסת הערבים והמועצה האזורית לכפרים הלא 
בנגב  העממיות  לפעילויות  בנוסף  בנגב,  מוכרים 
ובכל האזורים הערביים. סיכול תוכנית "שיבולת" 
הוא הישג נוסף לעצירת ההתנחלות. נכון שסוגיות 
הריסת הבתים מכבידות על סדר היום רבות, אך יש 

לקחת את הדברים בפרופורציה הנכונה, ולרשום 
הנסיגות  או  והכישלונות  הניצחונות,  לעצמנו את 
עקב האכזריות הרשמית בביצוע התוכניות הללו.

לאחרונה קראתי תגובה מבישה בקשר לקלנסווה, 
אינם  הערבים  הכנסת  חברי  שאם  נאמר  בה 
להם  אין  בקלנסווה,  הבתים  על  להגן  מסוגלים 
של  באשמתם  מדובר  כאילו  שם,  לעשות  מה 
רבות  תקוות  לנו  יש  הערבים.  הכנסת  חברי 
ומהביצועים  המשותפת  ברשימה  הכנסת  מחברי 
שלהם ומהמעקב שלהם אחר הסוגיות הראשיות 

הרודפות את האזרח הערבי כאן.
נכון  זה  אין  מקומיות,  ברשויות  מדובר  כאשר 
להכליל. למשל, אני יכול להעיד על כך שעיריית 
מצויינת,  תכנון  ממחלקת  נהנית  אל-פאחם  אום 
ויוזמה. אך עניין הרשויות המקומיות  בעלת חזון 
הוא עניין חשוב ויש להתייחס אליו ברצינות רבה. 
יש לי ביקורת רבה כלפי הביצועים של הרשויות 
אחריות  את  מטיל  לא  אני  כמובן,  המקומיות. 
שקיימת  ברור  כי  למשל,  הרשויות,  על  ההריסה 
מדיניות מכוונת ופוליטית של ייהוד ושל הכחשת 
המקומיות  הרשויות  כאן,  לאדמה;  שלנו  הקשר 
כל  לעשות  הוא  תפקידן  אך  האחראיות.  אינן 
מה שבידיהן כדי להתנגד למדיניות זו, ואין אלה 
אל  מתייחסות  המקומיות  הרשויות  הדברים.  פני 
הנושא בצורה חובבנית, לא באופן מקצועי. קיימת 
בתוך  ומומחים  מקצוע  באנשי  להיעזר  אפשרות 
כמו המרכז  להן,  או מחוצה  הרשויות המקומיות 
הערבי לתכנון אלטרנטיבי, על מנת למצוא פתרון 
במרכז.  נעזרים  לא  כללי  באופן  אך  סוגיה,  לכל 
מאגר המידע שיש למרכז הערבי בסוגיות התכנון 
בחברה הערבית אינו קיים בשום מקום אחר, אפילו 
הרשויות  במרכז  או  הפנים  במשרד  בטכניון,  לא 
המקומיות. מי שלא משתמש במידע זה - מפסיד.
מלבד סבל הריסת הבתים, ישנו סבל נוסף בצורת 
קנסות של אלפי ועשרות אלפי שקלים המוטלים 
ניתן  ממושכות.  לתקופות  היתר  ללא  בתים  על 
לעצור זאת על ידי התערבות הרשויות המקומיות. 
אם אנחנו מתנהגים כמו עם, מתלכדים, מאמינים 
במטרותינו ומפגינים ביטחון בעבודתנו, הכל נעשה 
מחדש,  לבנות  ניתן  שנהרס  הבית  את  קל.  יותר 
ונוכחותנו  הישארותנו  על  ישפיע  לא  דבר  ושום 
פה. כל מה שעלינו לעשות בתור עם הוא להאמין 

בזכויותנו ובמטרתנו הצודקת.
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صندوق بريد 571 عيلبون

ــل ــدي ــب الـــمـــركـــز الـــعـــربـــي لــلــتــخــطــيــط ال

המרכז הערבי לתכנון אלטרנטיבי
The Arab Center for Alternative Planning

ROSA
LUXEMBURG
STIFTUNG

تم إنتاج هذا املنشور بدعم من مؤسسة روزا لوكسمبورغ،
من خالل التمويل املقدم من الوزارة األملانية للتعاون اإلقتصادي والتنمية.

פרסום זה הופק בתמיכת הנציגות בישראל של קרן רוזה לוקסמבורג,
באמצעות מימון המתקבל מהמשרד הפדרלי הגרמני לשיתוף פעולה כלכלי ולפיתוח.


