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1991 مــن  – جمعيــة مشــتركة لعــرب ويهــود يعملــون ســوًيا منــذ عــام  ســيكوي 
أجــل المســاواة والمشــاركة بيــن المجتمــع العربــي واليهــودي فــي إســرائيل. تعمــل 
جمعيــة "ســيكوي" بالّتعــاون مــع المجالــس المحلّيــة العربّيــة ومــع قيــادة المجتمــع 
العربــي وأمــام الــوزارات، الهيئــات العاّمــة، اإلعــام والجمهــور الواســع، مــن أجــل 
إحــداث تغييــرات سياســّية تفضــي إلــى مســاواة ماديــة وجوهرّيــة، لحيــاة ومســاحات 
مشــتركة للمواطنيــن العرب-الفلســطينيين وللمواطنيــن اليهــود اّلذيــن يعيشــون 

فــي إســرائيل.

هاجــر – بحــث وتطويــر اإلســكان االجتماعــي – مركــز جامعــّي يعمــل فــي كلّيــة الحقــوق 
فــي جامعــة تــل أبيــب منــذ عــام 2014. أقيــم المركــز مــن أجــل تطوير معلومــات وأدوات 
الّدخــل  اّلتــي ُتســاعد أصحــاب  الّسياســات  جديــدة فــي مجــال اإلســكان. ولتعزيــز 
المتوســط والمنخفــض فــي الحصــول علــى ســكن الئــق وجيــد. ُيجــري المركــز أبحاًثــا 
ــد الحضــرّي. ويعمــل علــى  ــة فــي مجــال اإلســكان الفــوري والّتجدي ــة تطبيقّي أكاديمّي
مرافقــة المشــاريع التــي ُتحــِدث تأثيــًرا فــي صياغــة المقترحــات الّتشــريعّية، وتطويــر 
د الجوانــب،  األدوات الّسياســّية الحديثــة.  يعمــل المركــز مــن خــال منظــور متعــدِّ
ويوّظــف أصحــاب تخّصصــات مــن مجــاالت مختلفــة: الحقــوق، الّتخطيــط واالقتصاد.

المركــز العربــّي للتّخطيــط البديــل – جمعّيــة غيــر حكومّيــة وغيــر ربحّيــة، تعمــل 
فــي إســرائيل. وضعــت الجمعّيــة لنفســها هدًفــا أساســًيا، وهــو تمثيــل المصالــح 
واالحتياجــات الحقيقّيــة واألساســّية للمجتمــع العربّي-الفلســطينّي فــي إســرائيل، 
ــل أهــداف  ــة. تتمّث ــة، اإلســكان، النمــو والتنمّي فــي مجــاالت: الّتخطيــط، البنيــة الّتحتّي
التنمّيــة والتخطيــط،  البنــى التحتّيــة ومــوارد  المركــز فــي تعزيــز المســاواة، تطويــر 
المتعّلقــة  األساســّية  حقوقــه  علــى  المحافظــة  مــن  العربــّي  المجتمــع  وتمكيــن 
فــي  العربــّي  الجمهــور  مشــاركة  المختلفــة،  المجــاالت  فــي  والمســاواة  بالعدالــة 
عمليــات الّتخطيــط، والّتعــاون العربّي-اليهــودّي للّتطويــر االقتصــادّي، االجتماعــّي 

واإلنســانّي، لــكّل المواطنيــن فــي الّدولــة.

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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ُملّخص

تعانـــي مراكـــز البلـــدات العربّيـــة واألحيـــاء القديمـــة اّلتـــي ُبنيـــت حولهـــا مـــن العديـــد 
الّتحديـــات المكانّيـــة، نتيجـــة ســـنوات طويلـــة مـــن الّتمييـــز فـــي تخصيـــص المـــوارد. علـــى 
ســـبيل المثـــال، تعانـــي هـــذه البلـــدات مـــن ضعـــف حـــاد فـــي البنـــى الّتحتّيـــة، ونقـــص فـــي 
الحدائـــق والمنتزهـــات العاّمـــة، وعـــدد محـــدود مـــن المؤسســـات العاّمـــة، ونقـــص فـــي 
ــة  ــات العاّمـ ــي المواصـ ــال(، نقـــص فـ ــبيل المثـ ــى سـ ــئ علـ ــة )الماجـ ــائل الحمايـ وسـ
والعديـــد مـــن النواقـــص األخـــرى. فـــي إطـــار هـــذا البحـــث، وكجـــزء مـــن هـــذا العمـــل اّلـــذي 
يســـعى إلـــى تمهيـــد الّطريـــق لتجديـــد األحيـــاء القديمـــة فـــي البلـــدات العربّيـــة، ســـنطرح  
ــا، مـــن تقديـــم حـــل مناســـب  ــررت اعتمادهـ ــة، إذا قـ ــتمكن الدولـ ــات، سـ أدوات وتوصيـ
ـــز هـــذه األحيـــاء؛ ولمســـاعدة الّســـلطات  ومثالـــي لقســـم كبيـــر مـــن الّتحديـــات اّلتـــي تمّي
ــة،  ــاء القديمـــة بصفـــة خاصـ ــر األحيـ ــا مـــن أجـــل تخطيـــط وتطويـ ــة فـــي نضالهـ العربّيـ

والبلـــدات العربّيـــة بصفـــة عامـــة.  

أصبـــح مصطلـــح الّتجديـــد الحضـــرّي، فـــي الّســـنوات األخيـــرة، ُمرادًفـــا لمصطلـــح إخـــاء 
وبنـــاء والخارطـــة الهكيلّيـــة القطرّيـــة 38 )תמ"א 38(. ومـــع ذلـــك، ُيظهـــر الواقـــع أّن هـــذه 
األدوات غيـــر قابلـــة للّتطبيـــق فـــي البلـــدات الريفّيـــة والبعيـــدة عـــن المركـــز  عمومـــا، وفـــي 
البلـــدات العربّيـــة بصفـــة خاصـــة. عـــاوًة علـــى ذلـــك، ُيشـــير تحليـــل الّتحّديـــات، اّلتـــي تمّيـــز 
المناطـــق القديمـــة فـــي البلـــدات العربّيـــة، إلـــى أّن األدوات المســـتخدمة لـــن تســـتطيع 
أن تلبـــي احتياجـــات الســـكان الّصعبـــة لهـــذه المناطـــق. علـــى ضـــوء ذلـــك، قمنـــا فـــي 

هـــذا البحـــث بتطويـــر أدوات بديلـــة لتجديـــد المناطـــق القديمـــة فـــي البلـــدات العربّيـــة.

سيرورة البحث
ــز  ــة، وعوائـــق الّتخطيـــط اّلتـــي تمّيـ ــة البحـــث بتحليـــل الّصعوبـــات المكانّيـ بـــدأت عملّيـ
األحيـــاء القديمـــة والّتاريخّيـــة. فـــي المرحلـــة الّلاحقـــة درســـنا األهـــداف القائمـــة اليـــوم 
للبلـــدات  ماءمتهـــا  مـــدى  واختبرنـــا  الحضـــرّي،  للّتجديـــد  بالّنســـبة  إســـرائيل  فـــي 
العربّيـــة. وجدنـــا أّن األهـــداف القائمـــة ال تراعـــي االحتياجـــات الخاّصـــة بالبلـــدات العربّيـــة. 
ـــا خاّصـــة، تحقيـــق هـــذه األهـــداف ســـيمّكن،  وعلـــى ضـــوء هـــذه الفجـــوة، وضعنـــا أهداًف
وبحســـب طرحنـــا ورؤيتنـــا، مـــن تحســـين جـــودة الحيـــاة للّســـكان فـــي هـــذه البلـــدات، 
ــز هـــذه المســـاحة. إلـــى  ــا بالتالـــي أن تجيـــب عـــن الّتحديـــات الكثيـــرة اّلتـــي تمّيـ ويمكنهـ

ــا 6 أهـــداف أخـــرى: جانـــب الهـــدف األساســـي، وضعنـ

وفـــي المرحلـــة التاليـــة، فحصنـــا مـــا هـــي الحواجـــز اّلتـــي مـــن الممكـــن أن تصّعـــب عمليـــة 
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تطويـــر التجديـــد الحضـــرّي، وتحقيـــق األهـــداف المشـــار إليهـــا أعـــاه. ودرســـنا الجوانـــب 
اّلتـــي يجـــب أخذهـــا بعيـــن االعتبـــار، عنـــد تطويـــر أدوات بديلـــة لتجديـــد المناطـــق القديمـــة 
فـــي البلـــدات العربّيـــة. كشـــف تحليلنـــا، اّلـــذي اعتمـــد علـــى اســـتبيانات وزعـــت علـــى 
المواطنيـــن والمهنييـــن والمقابـــات المعمقـــة التـــي أجريـــت مـــع المهنييـــن والبحـــث 

ـــم. ـــد الشـــكل القدي ـــد مـــن العوائـــق أمـــام تجدي النظـــري، عـــن وجـــود العدي

فـــي المرحلـــة التاليـــة، انتقلنـــا إلـــى إنشـــاء وتطويـــر أدوات خاّصـــة بالّتجديـــد الحضـــرّي 
فـــي المناطـــق القديمـــة فـــي البلـــدات العربّيـــة. قمنـــا فـــي هـــذه المرحلـــة بمراجعـــة 

1. مساحات عاّمة: خلق مساحات عاّمة ذات جودة لجميع الّسكان في 
األحياء: نساء، أوالد، رجال، كبار الّسن، شباب، وغيرهم.

2. الُبنية التّحتّية: إعادة تأهيل وتطوير الُبنية الّتحتّية القائمة في 
األحياء.

3. الخدمات العاّمة: ضمان توفير الخدمات العاّمة داخل األحياء؛ 
الحضانات، الّتعليم والّصحة وغيرها.

4. اإلسكان: توفير سكن الئق وبأسعار معقولة للسكان في البلدة، 
وإيجاد حلول مكّملة من شأنها أن تشجع الّسكان على العودة إلى 

المناطق القديمة.

5. المواصالت العاّمة: تحسين المواصات العاّمة، أو أي مواصات 
بديلة مطلوبة في األحياء القديمة.

6. الربط: ربط األحياء القديمة باألحياء الجديدة، وذلك من خال تعزيز 
المركز الّتاريخي للبلدة.
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18 أداة موجـــودة للّتجديـــد الحضـــرّي فـــي البـــاد وفـــي العالـــم. بعـــد عمليـــة تصفيـــة 
لـــأدوات، تـــم اختيـــار 4 أدوات للّتجديـــد الحضـــرّي مـــن أجـــل تطويرهـــا. تـــم اختيـــار هـــذه 
األدوات علـــى أســـاس األهـــداف اّلتـــي ُحـــددت ســـابًقا، وعلـــى أســـاس قابليـــة تطبيقهـــا 

ــا. ــر تنظيمّيـــة، ومادّيـــة، وثقافّية-اجتماعّيـــة، وغيرهـ مـــن وجهـــة نظـ

أربع أدوات لتجديد األحياء القديمة في البلدات العربّية

ــّد الســـلطة المحلّيـــة الســـتخدامات  إســـتئجار أرض خاّصـــة علـــى يـ
ــة جماهيريّـ

أرضـــه  بتأجيـــر  القديمـــة  المنطقـــة  فـــي  الخاصـــة  األرض  لصاحـــب  األداة  تســـمح 
المســـتغلة\ غيـــر المســـتغلة، لمـــدة ُمتفـــق عليهـــا ُمســـبًقا تتـــراوح بيـــن 25-5 ســـنة. 
ـــة، كجـــزء مـــن اتفاقيـــة اإليجـــار، اســـتخدام األرض ألغـــراض  تســـتطيع الســـلطة المحلّي
متنوعـــة، مثـــل تطويـــر أماكـــن عاّمـــة مفتوحـــة، إنشـــاء مواقـــف عاّمـــة، إنشـــاء مؤسســـات 
ـــر  ـــاء أو تطوي ـــل أعمـــال البن ـــل دفـــع نقـــدي لمالـــك األرض، أو تموي ـــة وغيرهـــا، مقاب عاّم
المنطقـــة. عنـــد انتهـــاء الوقـــت المحـــدد لإليجـــار فـــي العقـــد، تعـــود األرض لمالكهـــا. 

التّوصيات الرئيسة لتطوير األداة:
 1. الّتوصيـــات االقتصادّيـــة: تخصيـــص ميزانيـــات مرنـــة وُمتاحـــة للّســـلطات المحلّيـــة 
ــل  ــن أجـ ــكان، مـ ــدر اإلمـ ــة قـ ــون مرنـ ــة أن تكـ ــى الميزانيـ ــتخدام األداة. علـ ــل اسـ ــن أجـ مـ

ــمل: ــات تشـ ــة. الميزانيـ ــق المحتملـ ــة العوائـ معالجـ

• تمويل اتفاقية اإليجار ودفع مقابل مادي لصاحب األرض.
• تمويل إجراءات الّتخطيط والّتنفيذ.

• تمويل الوسيط، المحامي والمثّمن ألصحاب األرض.
2. توصيـــات حـــول الّســـيرورة: تحديـــد مراحـــل عمـــل محـــّددة وموحـــدة وواضحـــة مـــن 
شـــأنها الّســـماح للّســـلطات المحلّيـــة بتعزيـــز اســـتخدام األداة أمـــام مجموعـــة متنوعـــة 

ـــة المحليـــة وغيرهـــم(. ـــح )أصحـــاب األراضـــي، الّلجن مـــن أصحـــاب المصال

3. الّتوصيـــات الّتنظيمّيـــة: إجـــراء عـــدد مـــن الّتغييـــرات التنظيمّيـــة والّتشـــريعّية بهـــدف 
اســـتخدام األداة:

• اســـتخدام األراضـــي: إنشـــاء منظومـــة تســـمح للجنـــة المحلّية/المناطقّيـــة بالموافقة 
علـــى تصريـــح االســـتخدام المفـــرط لـــأرض إن كان لاســـتخدام العـــام فقـــط، وبشـــرط 
أن يكـــون الطلـــب مـــن الّســـلطة المحلّيـــة فقـــط، كجـــزء مـــن اتفاقّيـــة اإليجـــار، وبموافقـــة 
ــا  وعلـــم صاحـــب األرض. ســـيتم تطبيـــق هـــذه اإلجـــراءات فـــي المناطـــق اّلتـــي حّددتهـ

لجـــان الّتخطيـــط كمناطـــق للّتجديـــد الحضـــرّي فـــي البلـــدات العربّيـــة.
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• بلـــورة مجموعـــة محّفـــزات، اّلتـــي يســـتطيع المجلـــس المحلـــّي عرضهـــا علـــى صاحـــب 
ــبيل  ــر. علـــى سـ ــاء والّتطويـ ــال البنـ ــادي أو أعمـ ــى الّتعويـــض المـ ــة إلـ ــار، باإلضافـ العقـ
المثـــال،  تنظيـــم تســـجيل األراضـــي، تخصيـــص مخّفـــض لمســـاحات عاّمـــة فـــي أرض 

أخـــرى بملكّيـــة صاحـــب األرض، ومحّفـــزات أخـــرى.

اســـتبدال أرض خاّصـــة مبنّيـــة فـــي منطقـــة قديمـــة بـــأرض أخـــرى 
بملكّيـــة ســـلطة أراضـــي إســـرائيل فـــي منطقـــة حديثـــة

ـــة فـــي المناطـــق القديمـــة  ـــة خاصـــة، أو غيـــر مبنّي هـــذه األداة تســـمح بتبـــادل أرض مبنّي
ـــة ســـلطة أراضـــي اســـرائيل فـــي المناطـــق الحديثـــة. إخـــاء مســـاحة ذات  بـــأرض بملكّي
النمـــط القديـــم تســـاعد علـــى تطويـــر وتخطيـــط مجموعـــة متنوعـــة مـــن االحتياجـــات 
ـــذي ســـيحصل  ـــاًزا لصاحـــب األرض، اّل ـــًلا ممت ـــة. وتخلـــق، فـــي الوقـــت نفســـه، بدي العاّم

علـــى أرض جديـــدة ضمـــن النمـــط الحديـــث.

التّوصيات الرئيسة لتطوير األداة:

ولســـلطة  المحلّيـــة  للّســـلطات  ميزانيـــات  تخصيـــص  االقتصادّيـــة:  الّتوصيـــات   .1
أراضـــي إســـرائيل الســـتخدام األداة. علـــى الميزانيـــات أن تكـــون مرنـــة قـــدر المســـتطاع، 

ــي:  ــا يلـ ــمل الّتخصيـــص مـ ــة، وسيشـ ــق المحتملـ ــل العوائـ ــجيع وحـ للتشـ

• تعويـــض مالـــي لصاحـــب األرض، فـــي حـــال أّن أرضـــه تســـاوي أكثـــر مـــن األرض 
الممنوحـــة لـــه فـــي األحيـــاء الجديـــدة. 

• تمويل مراحل الّتخطيط.
• تمويل الوسيط، المحامي والمثّمن ألصحاب األرض.

• إذا لزم األمر، إيجاد حلول اقتصادّية للمرحلة االنتقالّية.

 2. توصيـــات حـــول الّســـيرورة: تحديـــد مراحـــل عمـــل موحـــدة وواضحـــة مـــن شـــأنها أن 
ـــلطات المحلّيـــة بالّســـعي الســـتخدام األداة أمـــام مجموعـــة متنوعـــة مـــن  تســـمح للسُّ

أصحـــاب المصلحـــة )ُســـلطة أراضـــي إســـرائيل، مالـــك األرض وغيرهـــا(.

لصالـــح  الّتنظيمّيـــة  الّتغييـــرات  مـــن  عـــدد  إجـــراء  يلـــزم  الّتنظيمّيـــة:  الّتوصيـــات   .3
األداة: اســـتخدام 

ــرائيل أو الّســـلطة المحلّيـــة  ــزات، يمكـــن لســـلطة أراضـــي إسـ • تحديـــد قائمـــة محّفـ
أن تســـتغلها "لتتفـــاوض" بهـــا مـــع مالـــك األرض، باإلضافـــة إلـــى نقـــل ملكّيـــة األرض 

والّتعويـــض الّنقـــدي أو أعمـــال البنـــاء والّتطويـــر.

• إعفاء ضريبي على تبادل األراضي.
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تجديد المباني الّسكنّية
ا وتنظيمًيا واقتصادًيا لتجديد المباني الّسكنّية،  ُتنشئ هذه األداة إطاًرا تخطيطيًّ
إلى جانب تطوير األماكن العاّمة وتحسينها. سيتم استخدام األداة من خال تحديد 
إطار  في  الحضرّي،  للّتجديد  كمناطق  القديمة  األحياء  في  معّينة  سكنّية  مناطق 

مخطط شامل أو في إطار الخّطة الهيكلّية للّتجديد الحضرّي في المنطقة. 

األحياء  في  السكنّي،  الّتجديد  عمليات  أن  في  تكمن  األداة  لتطوير  البداية  نقطة 
القديمة، تتم اآلن بشكٍل تلقائّي أو تنظيمي، من خال هدم المباني الّسكنّية القديمة، 
وإنشاء مباٍن حديثة مكانها؛ وإضافات لمبنى قائم، سواء كان ذلك إضافة طوابق 
للمبنى أو توسيع المبنى من خال أرض مجاورة، وتجديد واجهة المبنى ومدخله. 
خّطة  بدون  الجماهيرّية،  المؤّسسات  تّدخل  دون  حالًيا  العمليات  هذه  تنفيذ  يتم 
مدروسة، بدون تخطيط شامل، وبدون األخذ باالعتبار احتياجات الجمهور ووضع 
البنية الّتحتّية. وبالّتالي، تسعى هذه األداة إلى إنشاء إطار تخطيطي يستغّل عملّية 
وكذلك  أوسع،  العاّمة بشكل  المنفعة  أجل  اليوم، من  القائمة  الّسكني  الّتجديد 

إلنتاج إطار تنظيمي داعم يقّدم حوافز للّسكن في المناطق القديمة. 

التّوصيات الرئيسة لتطوير األداة:

 1. الّتوصيات القانونّية: 

• تحديد المناطق المخّصصة للّتجديد الحضرّي في المركز وفي األحياء القديمة في 
مخّطط الّتجديد الحضري )سواء كانت خارطة هيكلّية شمولّية او مخّطط للّتجديد 

الحضرّي(.

• وضع تعليمات وتوجيهات وشروط لممارسة حقوق البناء الممنوحة في الخّطة، 
مع الّتركيز على الّشروط المتعّلقة باالحتياجات العاّمة.

• الّتحفيز على الهدم والبناء للمباني الّسكنّية الفردّية في المناطق المحّددة للّتجديد 
الحضرّي، أو إضافة طوابق لمبنى قائم.

المعنّية  لأسر  األداة  استخدام  على  تشّجع  حوافز  خلق  االقتصادّية:  الّتوصيات   .2
وللّسلطات المحلّية. 

الحوافز للعائات هي: 

• المساعدة في عملّية تنظيم العقارات – تقديم مرافقة مهنية أو تمويل عملّية 
الّنزاعات  حل  في  والمساعدة  اإلسرائيلّية،  األراضي  سلطة  في  الملكّية  تسجيل 

المتعلقة بتقسيم الملكّية. 

اإلخاء  في  الموجودة  لتلك  مماثلة  ضريبّية  مزايا  تقديم   – الّضريبّية  االمتيازات   •
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لقانون  تعديًلا  األمر  يتطلب  الّتحسين.  ضريبة  من  لإلعفاء  إمكانية  وإتاحة  والبناء، 
الّضرائب العقارّية.

• قروض بكفالة الّدولة – تقديم ضمان من الّدولة للقروض العقارية لتمويل البناء.
المحّفزات للّسلطات المحلّية: 

• تمويل الّتخطيط الّشامل: تعريف األداة بأنها "مشروع للّتجديد الحضرّي" حسب 
قانون الهيئة الحكومّية للّتجديد الحضرّي. ستسمح هذه الخطوة، للهيئة الحكومّية 
للّتجديد الحضرّي، بالّترويج الستخدام األداة باإلضافة إلى تمويل مسار الّتخطيط. 

وهذا يتطلب قراًرا حكومًيا وفًقا لقانون الهيئة الحكومّية للّتجديد الحضرّي.

 – العاّمة  لاحتياجات  إسرائيل  أراضي  سلطة  بملكّية  "مكّملة"  أرض  تخصيص   •
تحتّية  بنية  إنشاء  العالية،  الكثافة  ذات  القديمة  المناطق  تجديد  عملية  تتطلب 
عاّمة مناسبة، في المناطق اّلتي تفتقر إلى بنية تحتّية كهذه، على نحو ما ُذكر سابًقا. 
أراضي  بها  توجد  اّلتي  القديمة  المناطق  في  األمر،  يتطلب  الغاية،  لهذه  تحقيًقا 
تابعة لسلطة أراضي إسرائيل، إنشاء خطة وقناة من أجل تخصيص هذه األراضي 
لاحتياجات العاّمة. هذه الخطوة ستخلق في الواقع مساًرا موازًيا للمسار الحالّي 
في تخصيص أرض مكّملة للّسكن. لكن الغرض من الّتخصيص في البلدات العربّية، 
احتياجات  وتأمين  الّسكنّية،  المباني  لتجديد  ومجتمعّية  اجتماعّية  إمكانّية  خلق  هو 
اّلتي تدعم هذا األمر. يتّطلب تنفيذ المسار المقترح تعديل قانون الهيئة  الجمهور 
المحلّية،  للّسلطة  مكّملة  أرض  تخصيص  يتم  بحيث  الحضرّي،  للّتجديد  الحكومّية 
وليس ألصحاب الحقوق، باإلضافة إلى قرار خاّص من سلطة أراضي إسرائيل يهدف 

إلى تحديد معايير تخطيط األرض.

االســـتخدام المؤّقـــت ألرض خاّصـــة مفتوحـــة إلقامـــة حدائـــق أو 
للســـّيارات: مواقـــف 

أجل  من  محدودة،  لفترة  مبنّية،  غير  خاصة  أراضي  تطوير  إمكانية  األداة  هذه  تتيح 
سيتم  الّسيارات.  ومواقف  المفتوحة  العاّمة  األماكن   – رئيسيين  استخدامين 
استخدام األداة من خال االستعانة بقانون الحدائق أو المواقف العاّمة. هذا يتاءم 
عام  شاغرة(،  أرض  لقطعة  المؤقت  )االستخدام  المحلّية  الّسلطات  قانون  مع 
بشكل  شاغرة  أرض  باستخدام  قرارٍ  بأخذ  المحلّية  الّسلطات  يخّول  واّلذي   ،1987
المنطقة  تطوير  سيارات.  كموقف  أو  العاّمة  للمنفعة  مفتوحة  كمساحة  مؤقت، 
من مسؤولّية الّسلطة المحلّية. صاحية الّطلب محدودة لخمس سنوات، ويمكن 
الّتمديد لخمس سنوات أخرى في كّل مّرة، وعلى الرغم من كونها أداة مؤقتة إّلا أنها 

متاحة، فليس هناك داٍع لتغيير استخدام االرض من أجل عملّية الّتظليل.
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التّوصيات الرئيسة الستخدام األداة

ــة  ــر وللصيانـ الّتوصيـــات االقتصادّيـــة – يجـــب تخصيـــص المـــوارد للّتخطيـــط والّتطويـ
المســـتمرة، خاّصـــًة فيمـــا يتعّلـــق بالمناطـــق المســـتخدمة كحدائـــق عاّمـــة. 

توصيات عاّمة
إلـــى جانـــب تطويـــر األدوات وتنفيذهـــا، نقـــدم أدنـــاه عـــدًدا مـــن التوصيـــات اّلتـــي قـــد 
تمّكـــن وتحّفـــز، مـــن وجهـــة نظرنـــا، عمليـــات التجديـــد الحضـــرّي فـــي البلـــدات العربّيـــة.

تخصيص الموارد لتطوير عمليات التّجديد الحضرّي

• إنشـــاء صنـــدوق مالـــي للّتجديـــد الحضـــرّي فـــي البلـــدات العربّيـــة – نوصـــي بتخصيـــص 
ـــة  ـــة. ســـُتخّصص هـــذه الميزانّي ـــة خاّصـــة للّتجديـــد الحضـــرّي فـــي البلـــدات العربّي ميزانّي
لـــة، يشـــمل  للّســـلطات العربّيـــة، وُتـــدار بالّتعـــاون مـــع الّســـلطات الحكومّيـــة ذات الصِّ
ذلـــك ميزانيـــات للّتخطيـــط والّتنفيـــذ. حتـــى تكـــون الّســـلطات قـــادرة علـــى اســـتخدام 
ـــق  ـــة العوائ ـــة مـــن أجـــل إزال ـــد جـــزء مـــن الميزاني كّل األمـــوال المخّصصـــة، ســـيتم تحدي

فـــي الّتخطيـــط.

ــق  ــد المناطـ ــرائيل لتجديـ ــي إسـ ــلطة أراضـ ــة سـ ــة بملكّيـ ــي العاّمـ ــتخدام األراضـ • اسـ
القديمـــة – نوصـــي بطـــرح سياســـة تشـــجع وتعـــّزز اســـتخدام األراضـــي العاّمـــة، اّلتـــي 
تديرهـــا ســـلطة األراضـــي اإلســـرائيلّية فـــي المناطـــق القديمـــة، مـــن أجـــل تطويـــر المبانـــي 
واألماكـــن العاّمـــة والبنيـــة التحتّيـــة. تحقيًقـــا لهـــذه الغايـــة، يجـــب تحديـــد كّل األراضـــي 
اّلتـــي تديرهـــا ســـلطة أراضـــي إســـرائيل فـــي األماكـــن القديمـــة، ويجـــب أن تكـــون اآلليـــة 

ـــق. المـــراد اتباعهـــا متاحـــة وبســـيطة وســـهلة التطبي

آلّيات مكّملة
• إنشـــاء آليـــة إقـــراض حكومّيـــة للّســـكان المعنييـــن بتطوير عمليـــات التجديد الحضرّي 
– نوصـــي بإنشـــاء آليـــة قـــروض تديرهـــا الحكومـــة، مخّصصـــة ألصحـــاب األراضـــي 
المهتميـــن فـــي تطويـــر عمليـــة الّتجديـــد الحضـــرّي فـــي أراضيهـــم. ســـتتيح هـــذه اآلليـــة 
ــم  ــا سيســـمح لهـ ــروط ســـهلة، ممـ ــى قـــروض بشـ ــة الحصـــول علـ للمهتميـــن فرصـ

بتنفيـــذ وتطويـــر عملّيـــة التجديـــد الحضـــرّي فـــي األراضـــي اّلتـــي يمتلكونهـــا.

• تطويـــر آليـــة تختصـــر عمليـــة تســـجيل األراضـــي – نوصـــي بإنشـــاء آليـــة جديـــدة تختصـــر 
عملّيـــة تســـجيل األراضـــي.  مـــن الممكـــن أن تســـاعد هـــذه اآلليـــة فـــي تطويـــر عمليـــة 
التجديـــد الحضـــرّي، فـــي األراضـــي اّلتـــي لـــم يكتمـــل تســـجيلها بعـــد، وفـــي نفـــس الوقـــت 
ســـتحّقق فائـــدة كبيـــرة ألصحـــاب األراضـــي اّلذيـــن لـــم ينظمـــوا مســـألة تســـجيل 

أراضيهـــم.
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• إنشـــاء هيئـــات للّتجديـــد الحضـــرّي فـــي البلـــدات العربّيـــة – نوصـــي بإنشـــاء هيئـــة 
للّتجديـــد الحضـــرّي داخـــل كّل ســـلطة محلّيـــة، يتـــم تمويلهـــا مـــن قبـــل الهيئـــة الحكومّيـــة 
للّتجديـــد الحضـــرّي، وتتمّثـــل مهمتهـــا الرئيســـّية فـــي تطويـــر عمليـــة التجديـــد الحضـــرّي 

فـــي المنطقـــة المســـؤولة عنهـــا.

توسيع نطاق نفوذ البلدات العربية

• العمـــل بخطيـــن متوازييـــن – نوصـــي بتطويـــر عمليـــات التجديـــد الحضـــرّي فـــي األحيـــاء 
ـــى جانـــب توســـيع نفـــوذ هـــذه البلـــدات. ستســـمح  ـــة، إل القديمـــة داخـــل البلـــدات العربّي
هـــذه العملّيـــة، اّلتـــي ستشـــمل تجديـــد المســـاحات القديمـــة إلـــى جانـــب توســـيع نفـــوذ 
ــاء.  ــد األحيـ ــة تجديـ ــار عمليـ ــي إطـ ــا فـ ــم تناولهـ ــن يتـ ــول لـ ــاد حلـ ــة، بإيجـ ــدات العربّيـ البلـ
فعلـــى ســـبيل المثـــال، لـــن تتوفـــر عـــادًة مســـاحة كافيـــة فـــي األحيـــاء القديمـــة، لتطويـــر 
ــاء  ــة، وإنشـ ــة عاّمـ ــات بلديـ ــاء مؤسسـ ــرة، وإنشـ ــغيل كبيـ ــز تشـ ــة ومراكـ ــز تجاريـ مراكـ
حدائـــق وغيرهـــا. لذلـــك نوصـــي بتخصيـــص مســـاحة لهـــذه االســـتخدامات فـــي األحيـــاء 

ـــة.  ـــدات العربّي ـــي ســـيتم بناؤهـــا فـــي إطـــار توســـيع مناطـــق نفـــوذ البل ـــدة اّلت الجدي

قوة عاملة خاّصة

ــات  ــز عمليـ ــة بتعزيـ ــواء، ترافـــق الّســـلطات المهتمـ ــي كّل لـ ــة فـ ــة مهنيـ ــد جهـ • تحديـ
دائـــرة  فـــي  يعمـــل  ُمخطـــط  بتعييـــن  نوصـــي   – أراضيهـــا  فـــي  الحضـــرّي  التجديـــد 
الّتخطيـــط، وزارة البنـــاء، ســـلطة أراضـــي إســـرائيل، أو كّل منطقـــة ذات صلـــة، مـــن 

أجـــل تقـــّدم الخطـــة مـــع الّســـلطة المحلّيـــة.

ــة  ــة الحكومّيـ ــن الهيئـ ــة، ضمـ ــدات العربّيـ ــي البلـ ــرّي فـ ــد الحضـ ــر للّتجديـ ــن خبيـ • تعييـ
للّتجديـــد الحضـــرّي – نوصـــي بتعييـــن مستشـــار يقـــود ويطـــّور أدوات مخّصصـــة للّتطـــور 
الحضـــرّي فـــي هـــذه المناطـــق، ويعمـــل مـــع الجهـــات األخـــرى فـــي الحكومـــة فـــي هـــذا 
المجـــال. مـــن المفّضـــل أن يكـــون الخبيـــر مـــن المجتمـــع العربـــّي وأن يكـــون علـــى درايـــة 

ـــة. بعمليـــات الّتخطيـــط فـــي المناطـــق العربّي

خلق خطاب مهني شامل وواسع حول التجديد الحضرّي في البلدات 
العربّية

ــرّي  ــد الحضـ ــة التجديـ ــز عمليـ ــى بتعزيـ ــذي يعنـ ــامل، واّلـ ــم وشـ ــدى منّظـ ــاء منتـ • إنشـ
فـــي البلـــدات العربّيـــة – نوصـــي بإقامـــة طاولـــة مســـتديرة، تضـــم مجموعـــة متنّوعـــة 
مـــن أصحـــاب الشـــأن اّلذيـــن سيناقشـــون عملّيـــة التجديـــد الحضـــرّي فـــي البلـــدات 
العربّيـــة. ســـتضم الطاولـــة ممثليـــن عـــن  الّســـلطة المركزّيـــة بمـــا فـــي ذلـــك الهيئـــة 
الحكومّيـــة للّتجديـــد الحضـــرّي، دائـــرة الّتخطيـــط، وزارة البنـــاء واإلســـكان، وزارة العـــدل، 
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قســـم الميزانيـــات، مخّططـــون فـــي األلويـــة، رؤســـاء ســـلطات محلّيـــة، مهندســـين، 
ــّي وغيرهـــا. ومنظمـــات المجتمـــع المدنـ

ــر التجديـــد الحضـــرّي  ــّي فـــي عمليـــة تطويـ • ضمـــان الّتمثيـــل الائـــق للمجتمـــع العربـ
ــي  ــرى فـ ــة أخـ ــر كّل عمليـ ــاه، وتطويـ ــورة أعـ ــر األدوات المذكـ ــم تطويـ ــأن يّتـ ــي بـ – نوصـ
مجـــال التجديـــد الحضـــرّي، مثـــل: ســـيرورات الّتفكيـــر، صياغـــة السياســـات، والّتنفيـــذ 
– وبالّشـــراكة مـــع القيـــادة الّسياســـّية العربّيـــة والمنظمـــات، ومـــع المهنييـــن مـــن 

ــّي. ــع العربـ المجتمـ

ـــادة تمثيـــل  ـــوزارات – نوصـــي بزي ـــّي فـــي ال ـــز التمثيـــل المناســـب للمجتمـــع العرب • تعزي
المجتمـــع العربـــّي، فـــي دائـــرة الّتخطيـــط، ووزارة اإلعمـــار واإلســـكان، والهيئـــة الحكومّيـــة 
ـــز  ـــادة التمثيـــل علـــى تقويـــة الخطـــاب المهنـــي، وتعزي للّتجديـــد الحضـــرّي. سيســـاعد زي

عمليـــات التجديـــد الحضـــرّي المائمـــة لخصائـــص المجتمـــع العربـــّي.

جسر الزرقاء، تصوير: سامي جربان


