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 يوم األرضعدالة السنوّي في تقرير 

 2016آذار 

 في القرىمزمة األ : إسرائيل ُتفاقم مسكناألرض وال سياسة

 والمدن العربّية

 

 

 

ليوم األرض  40إسرائيل، وعشّية الذكرى الـ  داخلفي ظّل أزمة المسكن التي يعاني منها المجتمع الفلسطيني 

، وهو 2015رصًدا للمناقصات التي أصدرتها دائرة أراضي إسرائيل خالل العام الخالد، ُيقّدم مركز عدالة 

ما يوّفر تبياًنا لسياسة تسويق األراضي والوحدات السكنّية التمييزّية التي تنتهجها دائرة أراضي إسرائيل ووزارة 

ض أسعار تخفي ومساعيأن األغلبّية الساحقة من مناقصات تسويق األراضي البناء. وتشير المعطيات إلى 

ن في طة، بينما ال تُبذل أي جهود لحل أزمة المسكالسّكانّية اليهودّية أو المختل للتجّمعاتخصص البيوت، تُ 

 1 من المجتمع الفلسطيني داخل إسرائيل. %91بلدة عربّية يعيش فيها  136

                                                
 وصيات"القائم وتالوضع  –"المسكن الُممكن في المجتمع العربي في إسرائيل جريس، -يوسف، وعناية بّنا-)بالعبرّية( ريم سويد، حاجيت نعلي 1

 .4(، ص 2014العبرّية في القدس الجامعة  –)المركز العربي للتخطيط البديل، االئتالف لإلسكان الممكن في إسرائيل، العيادة المدينّية 
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همال غير إلحاصاًل لإلخفاقات الموضعّية أو  إن أزمة المسكن في القرى والمدن العربّية ليست تحصياًل  

المتعّمد من قبل سلطات الدولة، إنما هي نتيجة سياسة موّجهة ومنهجّية ترى، منذ قيام إسرائيل وحّتى اليوم، 

منذ و  مع ايديولوجيا تهويد األرض الصهيونّية. اريّ جوهومعادًيا، يتناقض  بالمجتمع العربّي مجتمًعا دخياًل 

ناطق تضييق المساحة الحيوّية للمجتمع العربّي وتضييق مإقامة إسرائيل، تنبني سياسات األرض فيها على 

الفصل بالمسكن بين اليهود والعرب، منع عودة الالجئين كما تعتمد على نفوذ القرى والمدن العربّية، 

ومصادرة واسعة  ،ظمها في النقبعشرات القرى العربّية ومعباالعتراف  رفضوقراهم، الفلسطينيين ألراضيهم 

أزمة المسكن في المجتمع الفلسطيني داخل إن حلول وعليه، ف .وشاملة ألغلبّية أمالك المواطنين الفلسطينيين

 الشعب ح الببن التاريخّي المستمر بحّق من دون إصال  يمكنها أن تكون عادلة أو ناجعةإسرائيل ال

  كورة.على كل المستويات التاريخّية المذ لهذا الببن التاريخيّ  من خالل مواجهة شاملة وعميقةو ، الفلسطينيّ 

يوًما" من أجل صياغة  120عّينت الحكومة اإلسرائيلّية طاقم الـ "، 2014للعام  ديسمبر /ي كانون أّولف

 ، دون الدخول في نواقصه الحادةويؤكد التقرير الحكوميّ  2 سكن في البلدات العربّية.مأزمة ال خّطة لمواجهة

اليهودّية كبرنامج "سعر  البرامج الحكومّية المتّبعة في التجّمعاتأن  إالّ  ،3والخطوات الحكومّية على أثره

شير في .، ال توّفر جواًبا فعلًيا ألزمة السكن في البلدات العربّية4الهدف" و"سعر للساكن" و"بناء لإليجار"

 1539بلدات العربّية بعد قرارات الحكومة مخصصًة لل ات التي صدرتمن المناقص %43أن التقرير إلى 

                                                
 
 
 http://mof.gov.il/Releases/Documents/120%20Days%20Report.pdf راءة التقرير: لق 2
 
الخطة االقتصادّية إلصالح منظومة ، عن مصادقتها على 2015أعلنت الحكومة اإلسرائيلّية نهاية العام " 120أثر تقرير طاقم الـ "لى ع 3

 2016تتطّرق الخّطة إلى السنوات بين و(. 20.12.2015من يوم  922تخصيص الموارد المالّية الحكومّية للمجتمع العربي )قرار رقم 
ضد المواطنين العرب بمجاالت كثيرة،  للتمييز االقتصادي ، والتي تتوخى إصالح جزئيّ مليار شيكل 15، والتي ُتقدر قيمة ميزانّيتها بـ 2020و

تطبيق هذه الخّطة بكل ما يتعلّق بمجال اإلسكان،  إرجاءالحكومة  قررتأيام قليلة من اتخاذ هذا القرار، بعد بما في ذلك مجال البناء واإلسكان. 
 ،نشر استنتاجات لجنة كمينتس المؤلّفة من ممثلين عن وزارات عّدة، والتي يرأسها نائب المستشار القضائي للحكومة، إيريز كمينيتس وذلك حّتى

، وتخصص فيه فصالا 24.1.2016أصدرت هذه اللجنة تقريرها يوم قد وتفحص أساليب التعامل مع "البناء غير المرّخص". والتي من شأنها أن 
"، بينما تعمل على تقوية قدرات 120تتبّنى توصيات لجنة الـ " كامالا حول "البناء غير المرّخص" في المجتمع العربّي، وتوصي فيه الحكومة أن

 أخرى، زيادة هدم البيوت في القرى العربّية.بكلمات  – تطبيق القانون""
)وهو يضمن مدير عام مكتب رئيس الحكومة، وزارة المالّية،  تس، شّكل "طاقم المدراء العاّمين"األسابيع األخيرة، وبعد تقديم تقرير كمينفي 

ا، وهي كما يبدو بحسب مصادر صحافّية تعود إلى سياسة "العصا والجزرة" التي  توصيات جديدةالداخلّية والقضاء(  ستصادق عليها الحكومة قريبا
نون البناء" إلى السلطات المحلّية العربّية، وسيتم اشتراط الميزانّيات بـ"تطبيق قانون سُتحّول مسؤولّية "تطبيق قا اقترحتها لجنة كمينتس، بحيث

، الصادر 346بالقرار  فقد تم تبّنيه بشكٍل جزئيّ  120 لجنة المدراء لم ينشر حّتى اآلن ولم تصادق عليه الحكومة، أما تقرير لجنة الـتقرير . البناء"
 . 5.8.2015يوم 

 
ا من التوصيات في قرار رقم  120توصيات لجنة الـ قُّدمت  4   8.2015.5الصادر يوم  346إلى الحكومة اإلسرائيلّية التي تبّنت جزءا
 

http://mof.gov.il/Releases/Documents/120%20Days%20Report.pdf
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ه كذلك، ُيشير تقرير الطاقم إلى أنّ   6 باءت بالفشل. (5المباني السكنّية قطاعالتي هدفت لتطوير ) 4432و

وعددها )لتجّمعات العربّية لمن بين الوحدات السكنّية المخططة ُتسّوق ، لم 2009-و 2005السنوات  وبين

من الوحدات المخططة في التجّمعات اليهودّية  %70فقط، بينما سّوقت نسبة  %20( إال وحدة 30,000

ن تطّرق لإلخفاقات الجسيمة في المنظومة الحكومّية لحل هذا التقرير، حّتى لكن  7 .(170,000)وعددها  وا 

ن مة ، فلن يؤّدي إلى حل األزمة القائكاملةً ُطّبقت توصياته  أزمة المسكن في المجتمع العربّي، وحتى وا 

 . فلسطينييننع عن مواجهة قضايا التمييز التاريخّي بحّق الطالما يمت

 بناء في التجّمعاتالببدايات القصور إلى أيًضا فهو يشير  ،الحكوميّ  التقرير يذكرهالمعطيات التي إضافًة ل

 أراضي الدولة المخصصة للتطوير، وكذلك تصاعدنقص بالمفّصلة و  العربّية، ونقص بالخططالسّكانية 

على سبيل المثال ال الحصر، فإن سعر الوحدات  8 وحدات السكنّية في هذه البلدات.منهجّي بأسعار ال

، بينما اشهري   اراتبً  190يساوي بمعّدل  كان 2011السكنّية في األحياء الجديدة في مدينة الناصرة في العام 

كذلك، تشير المعطيات إلى أن المجتمع العربي   9.اشهريً  اراتبً  145 حينها كانالمعّدل العام في البالد 

 .اخاصً  معظمها بناءً  وحدة سكنّية فقط، 7,000وحدة سكنّية سنوًيا، بينما بالواقع تُبنى  13,000بحاجة إلى 

 أخرى، إضافة للنقص المتراكم منذ عقودّية وحدة سكن 6,000معنى ذلك أنه في كل عام ُيسّجل نقص بـ  10

  11 لم يتم إحصاءه تماًما حتى اللحظة. والذي

                                                
: 1.3.2010، الصادر يوم 1523الحكومة رقم قرار قراءة ل 5

http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2010/Pages/des1539.aspx ; 
 : 18.3.2012، الصادر يوم 4432قرار الحكومة لقراءة 

-912e-4b12-aa35-Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4bhttp://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/

71ed64f47de0&ItemID=318-8bbb-49eb-21cd-d271a6476a11&WebId=fe384cf7 
 .5"، ص 120تقرير طاقم الـ " 6
 .5"، ص 120تقرير طاقم الـ " 7
 .9-و 8، 6، ص 120لجنة الـ  رتقري 8
 وصيات"القائم وتالوضع  –"المسكن الُممكن في المجتمع العربي في إسرائيل جريس، -يوسف، وعناية بّنا-)بالعبرّية( ريم سويد، حاجيت نعلي 9

 .21(، ص 2014العبرّية في القدس الجامعة  –)المركز العربي للتخطيط البديل، االئتالف لإلسكان الممكن في إسرائيل، العيادة المدينّية 
 

 .208الدولة، تقرير الرقابة الخاص "أزمة المسكن"، ص مراقب  10
http://www.mevaker.gov.il/he/Reports/Report_279/f43ab2c3-db98-447c-8e49-8b3977bc660d/003-diur-1-

new.pdf 
 . 208مراقب الدولة، تقرير الرقابة الخاص "أزمة المسكن"، ص  11

http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2010/Pages/des1539.aspx
http://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=318
http://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b-aa35-4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=318
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بتعميق العالقة بين سلطات الدولة والمنظمات الصهيونّية مثل الصندوق القومّي  2015تمّيز العام كذلك 

لعرب في خطير لحّق المواطنين ا وما يترتب عن ذلك من انتهاكالعالمّية،  هستدروت الصهيونّيةاليهودّي وال

املين في شركاء كلالتمييزّية بجوهرها، إسرائيل بالمساواة والكرامة، وذلك بواسطة تحويل هذه المنّظمات، 

لقانون  (2) وضع سياسات األراضي في الدولة. ويظهر تعميق هذه العالقات في المصادقة على تعديل رقم

طي الحكومة اإلسرائيلية عهو تعديل ي(، و 1952صهيونّية العالمّية )مكانة الوكالة اليهودّية والهستدروت ال

للهستدروت الصهيونّية العالمّية )بواسطة وحدة االستيطان  االستيطانتحويل صالحّياتها بمجال إمكانّية 

ل بشكٍل شامرّتب تي توالالصندوق القومي اليهودّي، ة بين الحكومة اإلسرائيلّية و بالتوقيع على اتفاقيّ و ؛ 12 فيها(

 لطرفينا اتفاق المبادئ الذي وّقع بينعلى ّدق صتو ، العالقة بين سلطات الدولة والصندوق القومي اليهودي

الحكومة الذي يقلل عدد ممثلي الصندوق  مرسوماالتفاقية وتلبي كما ؛ 26.5.200913ل األراضي يوم لتباد

القومي إلى  الصندوقفع عدد أعضاء تر ياثنين، وبهذا القومي اليهودّي في مجلس أراضي إسرائيل لعضوين 

 14 .1960 –أ )أ(( لقانون دائرة أراضي إسرائيل  4عضو بحسب البند ) 14أعضاء من بين  6

 

 

 

 

 

 

                                                
 تعديلّية حقوق المواطن ضّد العدالة وجمعرسالة  12

2016.pdf_lette_to_AG_adalah_Acri_March/http://www.adalah.org/uploads 
عدالة وجمعّية حقوق المواطن ضّد االتفاقّيات رسالة  13

pdf.Letter_to_AG_adalah_acri_2016/http://www.adalah.org/uploads 
 .10.12.2015، الصادر يوم 824الحكومة رقم قرار  14

http://www.adalah.org/uploads/lette_to_AG_adalah_Acri_March_2016.pdf
http://www.adalah.org/uploads/Letter_to_AG_adalah_acri_2016.pdf
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  :2015البناء للعام تحليل لمناقصات دائرة أراضي إسرائيل وومزارة 

 

سويق وبناء لت 2015عدالة إلى إن المناقصات التي نشرتها دائرة أراضي إسرائيل للعام مركز يشير تحليل 

ص ة. في هذا العام أيًضا، لم تخصأي تبيير عن السنوات السابق افي طّياتهحمل تالوحدات السكنّية ال 

المناقصات. بحسب المعلومات التي جمعها مركز عدالة، فقد لمجتمع العربي إال  نسبة ضئيلة جًدا من ل

وحدة سكنّية في  38,095مناقصات لتسويق قسائم لبناء لـ  2015نشرت دائرة أراضي إسرائيل في العام 

وحدة سكنّية فقط في البلدات العربّية  1,835التجّمعات اليهودّية )بما في ذلك المدن المختلطة( مقابل 

 (.الوحدات السكنّية التي تم تسويقهامن إجمالي  4.6%)

وحدة سكنّية في التجّمعات  27,539، سّوقت دائرة أراضي إسرائيل 2015باإلضافة لذلك خالل العام 

 729" الذي يهدف لتخفيض أسعار البيوت، وذلك مقابل لساكنلاليهودّية والمختلطة في إطار برنامج "سعر 

من إجمالي الوحدات المسّوقة بهذا  %2.5)أي  ه في البلدات العربّيةوحدة سكنّية في إطار البرنامج ذات

. وهو معطى يثبت أن المشاريع التي تعّرفها وزارة البناء ووزارة المالّية كرأس حربٍة في مساعي البرنامج(

 .الحكومة لتقديم حلول لمشاكل اإلسكان، هي بالحقيقة مشاريع تستثني البلدات العربّية

نما  وال يظهر التمييز الصارخ بحق المجتمع العربّي في انحسار البناء وتسويق الوحدات السكنّية فحسب، وا 

في تخصيص األراضي لبناء المناطق الصناعّية، التجارّية والسياحّية أيًضا، وما ينتج عن ذلك من انعدام 

مناقصة إلقامة  18أراضي إسرائيل ، نشرت دائرة 2015في التطوير االقتصادي لهذه البلدات. خالل العام 

مناطق صناعّية في بلدات يهودّية، مقابل مناقصتين اثنتين في البلدات العربّية. إضافة لذلك، نشرت في 

في  11مناقصة لمناطق تجارّية أو/ و مكاتب في البلدات اليهودّية والمختلطة )منها  37الفترة المذكورة 

 .نفس النوع في البلدات العربّية مناقصات فقط من 5المستوطنات( مقابل 
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 تمييمز مستمر –مناطق األفضلّية القومّية  

لبناء واإلسكان وزارة ا وّفرت ".القومية جانب إضافّي لالمتيازات في مجال المسكن هو تقسيم "مناطق األفضلّية

هذه أتي تّية". و امتيازات في مجال اإلسكان للمناطق المعّرفة كمناطق "أفضلّية قومودائرة أراضي إسرائيل 

في ميزانّية تطوير المباني الجديدة في البلدات بنسبة  من قبل الوزارة االمتيازات على شكل دعٍم حكوميّ 

، بينما امتيازات دائرة أراضي إسرائيل تظهر في 15بحسب فئات التصنيف %70-و %20تتراو ح بين 

ّية )أ( )في مناطق األفضلّية القوم (היוון דמיالمخصوم ) التخفيضات التي ُتمنح في رسوم التدّفق النقدي

 16.(فقط من قيمتها %51فقط من قيمة األرض وفي مناطق )ب( يدفع  %31يدفع المستأجر 

في مناطق األفضلّية ـ"بلدات قروّية" المصّنفة ك تجّمعاتال 558وزارة البناء ففي قائمة بحسب معطيات 

وأغلبيتهم الساحقة تحظى بأقل نسبة دعٍم ، من إجمالي التجّمعات( %5) عربّية فقط قرية 30القومّية، هناك 

ًيا التي حصلت على هذه االمتيازات فعل لقرى. ويظهر التمييز بشكٍل صارٍخ إذا ما فحصنا قائمة اممكنة

 تحصل، 17 يهوديّ  تجّمع قرويّ  360ة فقط( حيث نجد أنه من بين قّ ستح  )وليس التي ُصنفت كبلدات مُ 

 18 فقط. %0.8 – قرى عربّية 3ت فعلًيا من قبل وزارة اإلسكان، على هذه االمتيازا

بلدات معّرفة كبلدات أفضلّية  456باإلضافة لذلك كّله، فإن معطيات دائرة أراضي إسرائيل تفيد بأن قائمة 

وب مطابق وفي أسل) قيقةة األولى مرتفعة، إال أن الحبلدة عربّية، وهي نسبة تبدو للوهل 122قومّية تتضّمن 

إدراج البلدة في هذه القائمة ال يضمن وحده الحصول  أنإذ  .مختلفة (المذكور أعاله وزارة البناءسلوب أل

وهكذا، ففي غياب تسويق األراضي في البلدات العربّية، فإن تصنيفها كبلدات أفضلّية  ،على هذا الدعم

 .على أرض الواقع ال يقّدم وال يؤّخرقومّية، 

                                                
 لمنطقة أفضلّية )ب(. %20، و(2دعم حكومي لمنطقة أفضلّية )أ. %50 –(، و 1نطقة أفضلّية )أ.محكومي لدعم  70% 15
 لمجلس أراضي إسرائيل. 1443القرار  16

 .ُتنشر المعطيات حتى اللحظة حول التجّمعات المدنّيةلم  17
ا على توّجه العدالة بهذا الشأن يوم 2016.2.3ما يظهر من رد وزارة البناء واإلسكان من يوم بحسب  18 تشير وزارة ذلك، ك .2015.11.1، ردا

  ، ولم يتم اتخاذ قرارات جديدة بالشأن.2015انتهت صالحّيته مع نهاية العام  4192اإلسكان إلى أن قرار الحكومة رقم 
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 اإلسرائيلّية للبناء في المستوطنات وبيع أمالك الالجئينجهود الحكومة 

لحكومة اتدل المناقصات لتوسيع االستيطان في الضّفة البربّية وشرق القدس على جهود حثيثة تقودها 

يظهر من معطيات . و يعتبر وجودها انتهاًكا للقانون الدولي اإلنسانوطنات التي يُ تساإلسرائيلّية لتوسيع الم

وحدة سكنّية في المستوطنات.  1143مناقصة لبناء  14أن دائرة أراضي إسرائيل نشرت  2015العام 

 44باإلضافة لذلك، فإن المعطيات التي جمعها مركز عدالة تدل على أن دائرة أراضي إسرائيل نشرت 

وهو ما ينتهك  ،مناقصًة لبيع أمالك لالجئين فلسطينّيين رغم مكانتهم القانونّية، التاريخّية والسياسّية الخاّصة

 القانون الدولي اإلنسانّي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 8 

 

 2015خالصة مناقصات دائرة أراضي إسرائيل للعام  –  ملحق

: عدد الوحدات السكنّية التي تم تسويقها بالتجمعات اليهودّية والمختلطة 1جدول مقارنة رقم 
 مقابل التي تم تسويقها للبلدات العربّية

 التجّمعات العربّية  والمختلطةالتجمعات اليهودّية  

 )نسبتها من إجمالي الوحدات(

عدد الوحدات السكنّية التي تم 
 تسويقها

38095 1835 (4.6%) 

عدد الوحدات السكنّية )من 
إجمالي الوحدات( التي تم 

 تسويقها بمسار "السعر للساكن"

27539 729 (2.6%) 

 

التي تم تسويقها في المستوطنات مقابل البلدات : عدد الوحدات السكنّية 2جدول المقارنة رقم 
  العربّية

 البلدات العربّية المستوطنات 

 1835 1143 عدد الوحدات السكنّية

 1,200,000 ما يقارب 550,000 ما يقارب عدد السّكان
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ودّية واليه: عدد المناقصات التي ُنشرت إلقامة مناطق صناعّية بالتجمعات العربّية 3جدول المقارنة رقم 
 والمختلطة

 تجمعات عربّية تجمعات يهودية ومختلطة 

2015 18 2 

 

 

 

 

  : عدد المناقصات إلقامة مناطق تجارّية 4جدول مقارنة رقم 

)منها في التجمعات اليهودّية  
 والمختلطة المستوطنات(

 التجمعات العربّية

2015 37 (11) 5 

 

 في السنوات األخيرةأمالك الالجئين مناقصات لبيع : عدد 5م جدول رق

 2015-2007 2015 عام

 900 -أكثر من 44

 


