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 مقدمة

 بشكلالعرب  نيمواطنلا أجندةموجود على العربّية  في البلدات العــامّ الحّيز  تطوير
هذا التطوير فرًصا قد يصنع  .بشكل عامّ  السياسة على مستوى الدولةوصّناع  ،خاّص 

التوترات حّدة  تخفيفساهم في يم و محيطهلالسّكان  ق اإلحساس بانتماءعمّ فيفي البلدة 
في  ،لإسرائيوبين المواطنين العرب واليهود في العربّية  في البلداتوتسوية النزاعات 

يشمل جزء من عمل  الحّيز.تمّلك  وفي نتاجبناء مواَطَنة مشتركة في اإل طريق نحوال
نفذت  .تنفيذ توصياتتطبيقي و توّجه  ذاتات يالمركز اليهودي العربي إعداد دراسة سياس

مركز التخطيط من ِقَبل شرف عليها المركز اليهودي العربي أهذه الدراسة التي 
 نهضويةتتناول موضوعا ذا انعكاسات وهي ابرت  صندوق فريدرك كةبمشار الدراسات و 

 يتوّجبمشهدها وعلى تزويد الخدمات كجزء من سلة خدمات  إنتاجو على تطوير البلدات 
 العاّمةاألراضي هناك نقص شديد في  ،اليوم .لمواطنيها تقديمها المحلّية الّسلطاتعلى 

غير مستغلة بصورة تنتج اّمة عمبان   قامةإل المعّدة األراضيأّن إلى  ضافةباإل المفتوحة
 .ات واحتياجات المواطنين في البلدات العربيةتوّقع ،ا يلبي رغباتا حضري  بيئة ونسيجً 

في العنف حّدة  ويزيد من محيطهو  نسانهذا النقص في حدوث اغتراب بين اإل يتسّبب
كأنها البلدات فهي تبدو و إلى  فعندما ننظر ،ةتطّور غير متبدو التي العربّية  البلدات

قليص لتالمشهد المهمل عالج فوريا هذا  يتطّلب. متميزا وغير متطور آخر ترتدي شكال
  .اإلساءات المشهدية الناجمة عن التشويهات في تطوير هذه البلدات

سّكان  العرب همالسّكان يقول إّن  الذي ّدعاءالقائم على اال العــامّ الحّيز قلة تعتمد 
 تحّوالتالتشير  .ةمفتوحعاّمة  أراضيو حّيزات عاّمة  ن ون تقليديون وال يستهلكو قرويّ 

 والمنشآتالحّيز  اتجاهات جديدة في طلبإلى  العربالسّكان  واالتجاهات الحاصلة لدى
 ، مرافقفي البلدة يشمل مباني جمهور عامّ حّيز  تظهر حاجة ماسة لوجود .العاّمة

تحتوي على شبكة طرق ّمة عا ِمساحةو  ةمفتوحعــاّمة  مناطق ،للصالح العامّ ومنشآت 
 العــامّ الحّيز  تطويرُتْعَنى ب هذه الدراسة التيتقّدم  .ا لهذه البلداتتطّور تخلق منظًرا م
إلى  وتشير تحّديات المشاكل وتضع تحلّ و مسًحا للوضع القائم العربّية  ومشهد البلدات

نفس  فياالحتياجات و ونلّبي  نسّد النقصكيف  :اتجاهات سياسة تجيب عن السؤال
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نحن نأمل  .مشهد البلدة العربيةتصّمم  رافعة اجتماعيةإلى  العــامّ الحّيز  نحول الوقت
في مجال تخطيط وتطوير  اتدراسمزيد من الأمام  اتفتح هذه الدراسة بابً أن  الباحثين

 .البلدة العربية

، 2016 بالعبرية عامأّواًل  النورإلى  اسةر المركز اليهودي العربي بخروج هذه الدب يرحّ 
قارئي اللغة كّل  د منهايواجب ترجمتها وصياغتها بالعربية لكي يستف رأيناهميتها وأل

كما ونرغب  .في تقديم الشكر للطاقم الذي عكف على تنفيذهاالمركز ويرغب  العربية.
في تقديم الشكر للسيدة شونميت كرين على تحرير النسخة العبرية وللسيدة آمال عباس 

ونقدم شكرا خاصا للسيدة يهوديت ستلمخ من  .الدراسة في المركز إدارةخليلية على 
لدراسة وللصندوق على وضع اصندوق فريدرك ابرت على التشجيع والمالحظات المفيدة ل

 التمويل. 

العربّية  تطوير البلدةحــول  الدراسة الضوء على هذا الموضوع الهامّ ي تلق أن ما نأمله هو
الدراسة صندوق تقّدم  .والمشهد البلدي العــامّ لحّيز ا المعرفي لتطوير ساسضع األتو 

قد يساهم مّما  ،العربّية ولباحثي ومطوري البلدة اتلصناع السياسو  لمتذي القرار أدوات
 الوجود.حّيز إلى  في تصميم مفاهيم واستنتاجات إلخراج توصياتها

 بروفيسور راسم خمايسي 

 اسابقً  رئيس المركز
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 إيجاز 

 نظرنافإذا  .لوضع هذا الكتاب ساسومشهدها األالعربّية  في البلدة عــامّ الالحّيز  يشّكل
 العاّمةاألراضي إلى  البلدة تنتقصأن  تمدين نجد عملّيةالتي تشهد العربّية  البلدةإلى 

 أراضيو الذي يشمل شبكة الطرق  ،العــامّ الحّيز  عن وضع واوأن سكانها توقف ةالمفتوح
إلى  ضافةوباإل .ماتهأولويّ سّلم  رأس على ،ةمفتوحال العاّمةاألراضي و  العاّمة مبانيال

بجودة  إهمالهايمّس ف ال تحظى بالصيانة والحماية بصورة كافية األراضيهذه فإّن  ،ذلك
شّحة  أسبابالغاية من هذه الدراسة هي استيضاح إن  .في هذه البلداتالسّكان  حياة

ر وال ُيصان ولماذا الالعربّية  في البلدة العــامّ الحّيز  هناك العديد من  .كما يجب ُيطو 
 .بشكل غير متناظر العــامّ الحّيز شّحة  علىتؤّثر  العوامل الخارجية والداخلية التي

إلى  لوا دفعة واحدةالعرب الذين تحوّ السّكان  أوضاعو  ة بمكانةمتعّلقالعوامل الخارجية 
 قصاءوهو اإل ،على مستوى الدولة عــامّ الالحّيز  إدارةو  إنتاجو ك ل  مَ تَ  مستبعدة عن أقلّية

المجتمع فإّن  ا ذلك،دع .في البلدات العــامّ الحّيز  مباشرة على الذي كانت له انعكاسات
في بلدات صغيرة تواجده يزيد و صل تقليدي في األ قرويّ هو مجتمع  هالعربي نفس

 تطّورا ويواسعً غالًبا  مّ حّيزها العــا يكون  قه بالمدينة اليهودية التيتعلّ حّدة  األرياف منب
 هو الحال في البلدةعّما  وعليه فهو يختلف مدروس.تخطيط تطويري  أساسعلى 

يحاول  .ديِ قَ ومُ  منّظمتخطيط  أساسا على تراكميّ ا عضوي   اتطّورً التي تشهد عادة العربّية 
لة او في ح مع وقف التنفيذالعرب" كمواطنين  لسّكانا كانةمهذا الكتاب استيضاح معنى 

تهم صالحيّ هم و مسؤولّيت سقاطات هذه المكانة علىإوتبعات و  ،"مكانة مواطنة مشروطة
  .بلداتهم ومشهد بتصميم منظر هموقيام عامّ حّيز  في تطوير

 1948العرب بعد حرب السّكان  يقف في صلب هذه الدراسة تغيير مكانة ووضع باقي
الحّيز  تقليدي يستهلك قرويّ مع مواطني الدولة الجديدة وانتقلوا من مجتأصبحوا  نالذي

ة متوّسططبقة فيه مكانة  تطّورتبدأت و  .جزئّيةمجتمع مدني بصورة إلى   ينتجهوال العــامّ 
 العــامّ الحّيز  نتاجإلة بصورة كافية تطّور م ةدينيّ متفتقر لتقاليد إاّل أّنها  من ناحية اقتصادية

األراضي نقص تسّبب في  ما .يزيائيا الفمحيطهبلدة ولتغيير مشهد ومالمح البلدة و الفي 
 سياسة حكومية تسعى لحصر التطوير الحيزي العربي هوالعربّية  في البلدات العاّمة
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السّكان  يدمج مع نقص في وعي المحلّيةه للسلطات ات مشوّ أولويّ سّلم  ،والتضييق عليه
حجم البلدة ًضا أي وهذا ما تسبب به ؛الخاّص الحّيز  والتركيز على العــامّ الحّيز  لتطوير

مستهلكين مواطنيها  ضئيل لكون  عامّ حّيز  هناك الكثير من البلدات الصغيرة ذات)
  .األراضيوتشكيلة  ِمساحةة من حيث المفتوح عامة راضمحدودين أل

علمي الستيضاح  نظريّ إطار  عرض :تشمل ،ثمانية فصول منهذه الدراسة  تتكّون 
فحص  ،مشهد ومظهر بلدي في المناظر الطبيعية إنتاج ،العــامّ  ُمناخالو الحّيز  قضية

مواقف ومفاهيم و واستعراض نتائج  ،البلدة العربية تطّورواتجاهات  تحّوالتو  سيرورات
فحصت  .ومشهد البلدة العربية العــامّ الحّيز  حالة وخصائصحــول  المحلّية الّسلطات

 ها على تطويرتأثير و ة العربيّ  اتلبلداات مخّططة و تخطيطيّ المفاهيم ال تطّور الدراسة
ة هيكليّ ات المخّططال انتهجه واضعوالتفكير الذي أّن إلى  التفتت الدراسةو  .حّيزها العــامّ 
قانون  إقرارقبل  ،األولى :مراحل تخطيط رئيسيةأربع إلى  انقسمالعربّية  في البلدات

 الذي يم والبناءالتنظقانون  إقراربعد  ،الثانية ؛البناء مجالات مخّطط – التنظيم والبناء
ة عشية نهاية القرن هيكليّ ات رئيسية و إعداد مخّططفي بدأت  الثالثه ،التخطيط فيه ُقيِّدَ 

ات إعداد مخّططتشمل وهي منذ مطلع القرن الحادي والعشرين  -والرابعة  ،العشرين
في هذه  محليّ ينحو التخطيط ال .ة كمكملةمفّصلة شمولية و هيكليّ ات مخّططرئيسية و 

 .ويتبنى طريقة التخطيط التطويري  المحلّيةيراعي الثقافة وهو نحو العالمية  ةاألخير  الفترة
وفي  ،التمدين الفيزيائي لديهم عملّيةلتعجيل سّيما  ين والقرويّ ال لسّكانلمعّد  التخطيط

  .للتطوير المعّدةة و مخّططال ِمساحةنفس الوقت تقليص ال

لتعليل التغيير  اأساسً وتضع العربّية  ن البلدةتكو لة نظريّ الدراسة إطاًرا لمفاهيم تقّدم 
تطرح  -جديدة  أجيالنمّو  ،التغييرتوّجه  اتولويّ ألمان سلّ هناك  فيها.الحاصل 

في نهاية  .المحلّية الّسلطاتوتغيير في اداء  ،ات عصريةتوّقعاحتياجات جديدة و 
في  ةلدراسة التطبيقياهذه م دِّ قَ تُ والدوافع الداخلية والخارجية  استيضاح عميق للعوامل

  :ها بالنقاط التاليةإجمالتوصيات في مجال السياسة يمكن عّدة جوهرها 

إلى  تتحّولبل هي  ة وتقليديةقرويّ  دْ اليوم لم تعُ العربّية  البلدات ةغالبيّ بأن  . االعتراف1
ة تخطيطيّ توفير االحتياجات والخدمات الإلى  بها السّكان يسعى .ة صغيرةمتوّسطمدن 
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خاّصة  ،قانونيةال نظمةألاالحصصّوبموجب  مفتوح عامّ حّيز  منالّيةلوبة من حيث المط
  .تخطيط تمهيدي أساسة على مخّططفي مناطق جديدة 

 أنظمةفي  يتمّثلون حسب منطق يتصّرفالسّكان كّل  أن المفهوم الذي يرى أن يتبّين  .2
 بين الثقافات يعترف بالتفاوتفهوم منه محالي ا بداًل  يظهر .اليوم اوجودً م دْ ة لم يعُ تخطيطيّ 

 إنتاج عوائقتراعي  أنظمةحاجة لتطوير فثمة  لذاو  .وبين البلدات الجماهيرية الفئاتبين و 
  .األرض الخاّصة على تطّوري يذالالعــاّم العربّية  اتالبلدحّيز 

من زيادة بّد  ال مدنيةبمواصفات العربّية  مرحلة الوسطى من تطوير البلدةال. في 3
 .اإلمكانالدولة بقدر  بملكّية يأراض ن نشمل فيهاأو  ،لتطوير البلدة ةمخّططال األراضي

 وفي المقابل توفير ،الخاّصة األراضيتتيحه مّما  أكثر ةمفتوحأراض  عاّمة  تحويللوذلك 
ضمان تلبية نقص وإنما أيًضا  ،ة لتوسيع البلدةمخّططالجديدة ال راضيليس فقط لألرّد 

تسعينات القرن حّتى  تّم اعتمادهاة القديمة التي هيكليّ ات المخّططة في الحمفتو ال األراضي
 المعّدة ِمساحةتخطيط أحياء جديدة تعمل على توسيع الجانب إلى  ،أي .الماضي

 تخطيط إعادةمن بّد  ال ،السّكان لخدمة المعّدة ةمفتوحال العاّمةاألراضي و  سكانلإل
 للصالح العامّ ة مفتوحأراض  تغيير استعمالة ضمان إمكانيعبر فحص  المبنيةاألرض 

على وظيفّي  تأثيرهذه التوسيعات ل .ة اليوممخّططوال مبنيةال األراضيفي حّتى 
ثقة وتبديد التوتر الاآلخذين في التزايد حيث ستساهم في بناء السّكان  احتياجات

  .ات الدولةمؤّسسو  العربالسّكان  بينم على العالقة يِّ خَ والمخاوف التي تُ 

 ،الحياة أساليبو  أنماطالعرب المتمّدنين الذين تحدث لديهم تغييرات في السّكان  . لدى4
 عامّ حّيز  تطالب الشريحتان المذكورتان بتوفير ،ةمتوّسطالشابة وال جياللدى األخاّصة و 

ن هذه كل .وارصفة الئقة ، مساراتكورنيشات ،دروب ،حدائق ،ةمفتوحوحدائق  مفتوح
 أراضي منأو الخاّصين  من المالكيناألرض  ا ومصادرةا مسبقً خطيطً ت تتطّلب األراضي

وصلت كما الخاّص الحّيز  ون يفّضلين قرويّ العرب الالسّكان القائل إن  االفتراض .الدولة
هي حاجة  العاّمةراضي بأّن األ ينمو االعترافبدأ   من ذلكفبداًل  .منعطفإلى  يبدو

العصرية ويأتي ذلك بالتوازي مع تطوير  هتياجاتاح لتلبيةتوفيرها للمواطن  يجبضرورية 
لقاءات والمقابالت المن يتبّين  .ةمتوّسطال اتق في البلدرِّ فَ مُ و  متفاوت تمدين
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أصحاب أن ة مفّصلة و هيكليّ ات إعداد مخّططإطار  ستطالعات التي جرت فياالو 
يهم ضاأر  % من40حوالي إلى  مساحة تصل تخصيصلعلى استعداد الخاّصة األرض 

بصورة  ن يتمّ أهذا االستقطاع يجب  لكن .العاّمةوالغايات  هدافلصالح األالخاصة 
 تحسينل )بالمساحة والقيمة( توازن جداول  تطبيقو من المالكين الخاصين،  يةساو تم

 المفتوحة العاّمةاألراضي مخزون زيادة أمام  ةالفرصتيح يهذا التغيير إّن  أراضيهم.
هو  العربية المحلّيةالذي تواجهه السلطة  فإّن التحدي ، ومن هنامعياريةهيئة وتطوير 

  والمخّططة.القائمة  العاّمةاألراضي وتطوير ة األراضي مصادر تنفيذ 

في السلطة كاف  ياتميزانيّ و  إداري و  تخطيطيّ استعداد عدم وجود إلى  الدراسةأشارت  .5
من حيث  لمحلّيةا الّسلطاتهناك ضرورة لتعزيز . العاّمةاألراضي تطوير ل المحلّية

في المرحلة فيها. ات عن طريق تعزيز اقسام الهندسة والتخطيط ميزانيّ الجانب المهني وال
ة يزيد عدد محليّ سلطة كّل  دائرة مستقلة لتحسين مالمح البلدة في إقامةيجب  األولى

عمل لتطوير خّطة  إعداد المحلّيةوجب على السلطة تي نسمة.آالف  سكانها عن عشرة
بأّن  السّكانيدرك بهذه الطريقة س وتسييجها.ة بعد مصادرتها مخّططال العاّمةاألراضي 

في  للتطوير. قابلةهي و تشمل شبكة طرق عاّمة  أرضإلى  تحّولتة قد مؤّشر الرض األ
بالتعاون مع و  نيةيالمدقسم المراقبة  من قبلالمقابل يجب تشريع قوانين مساعدة وتطبيقها 

إلى  الفعلرّد  االنتقال من حالة المحلّيةعلى السلطة يتعّين  البلدة.تحسين مالمح  دائرة
لسلطات ليحّق  والمفّصل. محليّ ال هيكليّ حالة المبادرة والمشاركة الفعالة في التخطيط ال

مكانة الحصول على  من عشرين ألف نسمةأكثر  الكبيرة التي يبلغ عدد سكانها المحلّية
إعداد تتواجد في مرحلة من العربّية  البلدات ةالبيّ غ والبناء.ة مستقلة للتنظيم محليّ لجنة 

جهاز طبيق تها على تغالبيّ تعتمد ة مفّصلات إعداد مخّططأو  شمولي هيكليّ  مخّطط
حسب  للصالح العامّ للمرافق و  أراض  توّفر في  ساهموهي اآللّية التي ت واإلفرازالتوحيد 

والثقافي  تخطيطيّ لسياق اليفها لتكيالعالمية عبر و  القطرية ةتخطيطيّ والحصص ال نظمةاأل
الحّيز  إدارةة ولتطوير و تخطيطيّ ال تحّدياتلل المحلّيةاستعداد السلطة  .المحليين للسّكان

الوافي والشافي رّد ال وضمان تصحيح الغبن التاريخيلضروري أمر  هو العــامّ 
 .ّيةمستقبلحتياجات اللال
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بنصب الالفتات والحفاظ على  متعّلق قانون مساعدسّن  المحلّيةعلى السلطة  يتوّجب .6
 يضع حيثبتحسين مالمح البلدة الخاّصة  ج في القوانين المساعدةمَ دْ يُ مشهد البلدة 

 العاّمة المبانيو واجهة البنايات و الفتات في شوارع البلدة اللنصب  توجيهات واضحة
يتوّجب قه هذا القانون المساعد وتطبيجانب سّن إلى  .األحياءمداخل و  ةخل البلداومد

وينبغي  .مشهديةالبيئية أو المكاره ال من العــامّ الحّيز  ضمان نظافة المحلّيةعلى السلطة 
السّكان  العمل في المجال التربوي وزيادة وعي في نفس الوقت المحلّيةالسلطة  على

 القمامة فرزضمان عالج قضايا لبالتعاون مع الوزارات الحكومية مثل وزارة حماية البيئة 
 زيادة الوعي وضمان انتماء للبلدة.ات الطبيعية المجاورة محميّ نظيف األحراش والوت

 هي المفتاح لتغيير الوضع وفرضها على المخالفينزيادة العقوبات و للحّيز العاّم  السّكان
 ومظهرها.مشهدها بالعربّية  البلدةهتم فيه للمستقبل الذي تتمهيًدا 

حيز ل ةتراتبيّ وخلق للحّيز العاّم  ي تطوير وبرنامج  مخّططعداد وإنجاز . هناك ضرورة إل7
التي العربّية  ت االتجاهات القائمة في البلداتاستمرّ إذا  .عامّ النشاط الوفير لت مفتوح عامّ 

ة ويصبح متوّسطالطبقة الستزداد ف ةمتوّسطبلدات إلى  تتواجد في مرحلة من التحّول
يجب تأشير و  ،العــامّ  ُمناخالهم في تعزيز يساسو ا الفيزيائي متاحً  العــامّ الحّيز  تطوير

العربّية  التفاوت بين البلدات العــاّم الذي يراعي ُمناخالذي يجري فيه نشاط ال المركز العــامّ 
داخل البلدة  رئيسيةعاّمة  لحديقةأو  متنّزهل أراض   . تخصيصمخّطط التطوير وضعفي 

االجتماعي  النشاط العــامّ حاجة لزيادة ثّمة  في نفس الوقت .ي وقطري إقليمتوّجه  يكون له
القائم في البلدة ذات  العــامّ الحّيز  في المباني وفي ،األراضيوالجماهيري في هذه 

مباني و مباني اشكول بايس  ،العاّمة المكتبات ،العاّمةالمباني مثل  ،الستعمال الجزئيا
نشاطات  تاحة لتطبيقة ممفتوحخالية و  يأراضهذه المنشآت تشمل  .المراكز الجماهيرية

 ماكنفي األ .ات جماهيرية في البلدةفعاليّ ثقافية و  أنشطةو  العــامّ  ُمناخالة بتطوير متعّلق
 ماكنهي غير مستغلة بصورة كافية وفي األوإنما قائمة بالفعل  ال تكون التي تتواجد فيها 

بلدة ينبغي الجماهيرية والثقافية في ال األنشطةتشجيع ل .ا يجب سدهنلمس نقًص  خرى األ
المنشآت المراكز و عمل بالتعاون مع مديري ات إعداد مخّطط المحلّية الّسلطاتعلى 

الهدف من ذلك هو علًما بأّن  ومن ضمن ذلك شركة المراكز الجماهيرية الجماهيرية،
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مختلف  احتياجاتتلّبي  ثقافية أنشطةحياة جماهيرية و  إقامةو  استعمالها،زيادة نجاعة 
  .الشباب في البلدةالسّكان  شريحةخاّصة نية و المجموعات السّكا

على  يتوّجب ةمفتوحال العاّمة راضيشامل لأل عامّ حّيز  . في مرحلة االنتقال لتطوير8
تجسيرية آلّية  تشّكل قدالتي  دولةال أراضي منأكبر  ِمساحاتوتخصيص الدولة طرح 

مع  للبلدة العاّمةاألراضي شّحة  تلبية االحتياجات وسدّ ل طلب المسكنبين العرض و 
كما عاّمة  هدافألأراضي دولة  من خالل تخصيصالفّعال  التدّخل هذابأن  التنويه

في خلق خطاب سيساهم  ،بدوية في النقبعربّية  وبلدات أّم الفحم حصل بالفعل في
  .والدولةالعربّية  لتسويات وترتيبات بين البلدة أساسو  جديد ولغة جديدة

موارد بما  خّصص)الذي ي 922قرار الحكومة رقم لتطبيق  حكوميةخّطة إطار  . في9
 العاّمةاألراضي صندوق لتطوير  إقامةُيقَتَرح  في ذلك مالية لتطوير البلدات العربية(

أّن إلى  مع اإلشارةالعربّية  تطوير مالمح البلدة في البلداتفي ل يعجّ مّما  العــامّ والحّيز 
ا للتمويل أساسً ليكون  شيكلمليون  100ره حوالي ا قدا مالي  هذا الصندوق سيعرض مبلغً 

 تطويرل المحلّيةا للسلطات  مرحلي  هذا الصندوق تموياًل  سيقّدمو  .المحلّيةل للسلطات المكمّ 
 للصالح العامّ أراض  شراءلقسم من الصندوق  خّصصيُ ة قائمة وسمفتوحأراض  عاّمة 
 هذا تمويل منالتلّقي  رتكزي .ةمفّصلة و هيكليّ ات مخّططتنفيذ لمعّينة  وفي حاالت

  .ِمساحةلتنفيذ تطوير ال عملخّطة إعداد  الصندوق على

التوّجه يشمل  .ل طفيفمع تدخّ  عضوي االعربّية  مشهد ومظهر البلدة تطّور. 10
لتصميم اليوم إعداد مالحق بناء العربّية  الجديد المطبق أيًضا في البلدات تخطيطيّ ال

قد يكون و بعاد ة األبلدة بصورة ثالثيّ كّل  بلدي يظهر تطوير نقترح إعداد نموذج .المباني
يوّجه  .ملحق المذكورحسب الا الستصدار رخصة بناء أساسً  يشّكلا و ا ومحوسبً فيزيائي  

رار اتجاهات البناء مالنموذج على المستوى التفكيري تطوير البناء في البلدة بافتراض است
مدروس ة دمج نماذج بناء إمكانيف واالزدحام و التكثيو البناء الذاتي  أساسالقائم على 

 مخّططلتطوير المشهد البلدي بموجب  موّجه أساسطرح إلى  يهدف النموذج .ةمقاولبال
يضع النموذج  .ةمفتوحال العاّمةاألراضي للعقدين التاليين يشمل تمهيًدا  بلدي هيكليّ 

 .ينمحليّ الالسّكان  رؤى ا لتطوير المشهد العــام للبلدة بموجب خصائصها ويترجم رً تصوّ 
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تصميم ل فرادأللللبلدة وقرارات متراكمة  دةالموحّّهذا النموذج بين الصورة الخارجية يدمج 
 دة والمختلفة؛عدّ تالم /ةمتنّوعال ؛تينيوازن بين الطريقوظيفّي  أساسمنظر البلدة على 

 .(uniformity)المنتظمة  – والمتجانسة

 اتالمرّكباليوم هو دمج هجين بين العربّية  البلداتالبناء في ن إ يمكن القول جماللإل
الدمج ليس هذا  .أخرى  االجتماعية والوظيفية من جهة اتالمرّكبالفيزيائية من جهة و 

في  تطّورنتاج لما يبل هو األصالة أو  ةالخصوصيّ عطل بالضرورة وال يا سلبي   هجينال
تعطينا  .لبلدةا أنماطع تنوّ تفاوت على يدّل و زة متميّ المتجانسة و غير الالعربّية  البلدة

دمج بين ثمرة تشّكل  التيالعربّية  عن التفكير بخلق مشهد ومظهر البلدة الدراسة فكرة
أدائه و ة بخصائص المجتمع متعّلقة بسياسة حكومية وعوامل داخلية متعّلقعوامل خارجية 

والعوامل التي بّية العر  البلدة تطّورم ويعمّ فهم يدمج ، أي البيئية والشروط الفيزيائية
ين مخّططالو ين ين والقطريّ محليّ لصناع السياسة الفهم الوضع القائم يتيح مّما  هامتصمّ 

 تكهنات تعتمد علىإجراء  ومن خالل هذه الطريقة يمكن .الجمهور العــامّ و رين والمطوّ 
بّية العر  زة وعالمية خالل تخطيط وتطوير البلدةمتميّ  رموزواتجاهات توازن بين تحّوالت 
 ،المدنيالتوّجه هذا يميل  .كجزء من االتجاه العالمي مدنيةم في اتجاه الرؤية الالتي تتقدّ 

ة نتمائيّ ة التي ما زالت تنتشر فيها الروح االمتوّسطالبلدات ال باّتجاه ،كما أسلفنا
االحتياجات تلّبي  مدنيةتطبيق سلوكيات إلى  ،ذلك رغم ،تسعىو الجماهيرية الراسخة 

 .لسّكانالعصرية ل
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 توطئة

 تحّولتبحيث سريعة  ةدينيّ تم عملّيةفي ل إسرائيفي الفلسطينية العربّية  البلدات تمرّ 
أنسجة قرى خلفّية  ة نمت علىمتوّسطمدن إلى  عملّيةهذه اللبلدات في أعقاب ا بعض
 يأراض الذي يشمل العــامّ الحّيز توّفر  سليم بمدىالحضري النسيج ال تطّور يتعّلق .عريقة
ومشهد  العــامّ الحّيز  قضية تطويرطرح تُ . أيًضاعلى مشهد البلدات تؤّثر  جّيدة ةمفتوح

في  -على المستوى الفردي  :على ثالثة مستويات العاّمة جندةعلى األالعربّية  البلدات
في  - المحلّيةعلى مستوى السلطة  ؛تلبية احتياجات الفرد والمجتمع في البلدات العربية

صيانته وتفعيله وعلى و بجودة راقية  عامّ حّيز  ووظيفتها في تطوير تشجيع نشاطها
 والمجتمع العربيالرئيسي  ات الحكممؤّسسحيث تنسج العالقات بين  -مستوى الدولة 

الشراكة مع تعزيز إلى  وهي ترمي .خاّص  بشكلالعربّية  المحلّية الّسلطاتو  بشكل عامّ 
 منالعربّية  البلداتتعاني  ذإ .العــامّ لحّيز ا ومجموع وحضوره في أفرادالمجتمع العربي ك

ة فائقة نوعيّ  منومشهد بلدي  عامّ حّيز  ة متاحة تعطي المجال لتطويرتطّور م أراض  شّحة 
ر ذاتي سلبي هذا النقص في تكوين تصوّ  يتسّبب .م وبلداتهممحيطهلالسّكان  تعزز انتماء

الّسلطات ضّد التمييز  ورغم .األزمةالوهن و و الضعف و مشاعر االغتراب حّدة  يزيد من
 غيرالعربّية  المحلّيةللسلطات عاّمة  اتية في تخصيص مواردمؤّسسوالفجوات الالعربّية 

ستثمر تبها من موارد بأس  الكمّية  في نفس الوقتتتلقى العربّية  المحلّية الّسلطاتأن 
 تها تفتقر للبنىغالبيّ فإّن  على المواردالعربّية  حصول البلدات رغم .في تطوير البلدة

 مع احتياجاتغالًبا  غير منسجمة العــامّ والحّيز  لشوارعاصيانة كما أّن  العاّمةالتحتّية 
لدينا هو في الواقع مشهد  يتكّون وبالتالي فما  .اتهم في البلدة العصريةتوّقعو السّكان 

ورونها، الذين يعيشون بها او يز  لسّكانسواء تجاه الخارج وا اإلهمال،بلدي ينطوي على 
 خلق انتماء عاطفييصعب بل و  ،العيش فيها يصعبفتكون البلدة ذات صورة بلدة 

 المحلّية الّسلطاتمن ِقَبل  البلدة إدارةسوء إلى  ساسهذا باألكّل  ُيعزى  .سكنيّ الللحّيز 
وتحسين مشهد  العــامّ الحّيز  مته الحاجة لتطويريضع في مقدّ  اتأولويّ سلم ُتْعَنى ب التي ال
 ،ا بالفعلصحيحً  ّدعاءكان هذا االوإذا  ،؟صحيح بالفعل ّدعاءهل هذا اال .ح البلدةومالم

كيف  ؟في البلدة العربية حيز العــامّ فالسؤال هو لماذا ينتشر هذا الواقع المنقوص بال
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هل هناك  ؟ومشهد عام في البلدة العربيةحّيز  تطوير عوائقوما هي  ؟هذا الواقع تطّور
هل وكيف  ؟هالسّكانو العربّية  للبلدة العاّمةاألراضي شّحة  ما معنى ؟تفاوت بين البلدات

من  عوائقال إزالةالفيزيائي و  العــامّ الحّيز شّحة  يمكن تغيير اإلحساس بالحصار وواقع
 الّسلطاتكيف تواجه  .؟في البلدات العربيةجّيدة  نوعيةبومشهد حّيز  تطويرامام 

 العــامّ الحّيز شّحة  سترصد الدراسة معنى .؟هاالنقص والحاجة لتحسين مالمح المحلّية
 كما ستسعى .واداء البلدة كبيئة فيزيائية وجماهيرية ومعنى تكريس مفهوم الضعف والوهن

وعدم تخصيص العربّية  في البلدات العــامّ الحّيز  ضآلة أسبابفي  التمحيصإلى  الدراسة
 .هااالهتمام والموارد للحفاظ على مالمح

العرب السّكان  باقي أوضاعة بتغيير مكانة و متعّلقهذا الواقع  أسبابأن  ةتفترض الدراس
وانتقلوا من  1948بعد النكبة عام  لإسرائيمواطنين في من ال أقلّيةإلى  لواالذين تحوّ 

بدأت  مجتمع شبه حضري إلى  هإنتاجدون للحّيز العاّم  ستهلكمتقليدي  قرويّ مجتمع 
ة كافية تطّور م مدنيةتفتقر لتقاليد إاّل أّنها  ،ة اقتصاديةحية من نامتوّسطفيه طبقة  تطّورت

تسّبب في  عالوة على ذلك فما .ا الفيزيائيمحيطهفي البلدة ولتغيير  عامّ حّيز  نتاجإل
 ،المحلّية الّسلطاته تنتهجه ات مشوّ أولويّ سّلم  في هذه البلدات هو العاّمةاألراضي نقص 
إلى  ؛ أضفالخاّص الحّيز  والتركيز على العــامّ ّيز الح ي حيال تطويرلسّكانوعي االوقّلة 
 ضئيل بسبب كون حّيز عاّم  بلدات صغيرة ذات ثمة)حجم البلدة  تأثيرأيًضا  ذلك

على  (هاعوتنوّ االحتياجات  ِمساحةة من حيث مفتوح راضمستهلكين محدودين أل سكانها
  .ومشهد البلدة العربية العــامّ الحّيز  تصميم

تائج استيضاح اإلجابات عن هذه األسئلة من خالل عرض سياقات جمل الكتاب نسي
ة متوّسطومدن  قرى  فئةتتبع هذه البلدات ل .ومشهد البلدات العربية العــامّ الحّيز  تطّور

وقدرة اقتصادية نسبي ا  " ذات تقاليد بلدية قصيرةIntermediate Townsصغيرة "
تمدين مشوه في  عملّياتباالنتماء ويشهد تقليدي و  قرويّ مجتمعها بطابع  يتمّيز .محدودة
مع "مواطنين  ما يشبهأصبحوا  العرب بحيثالسّكان  تغيير مكانةفإّن  كذلك .بلداتها

لزار –اوستسكي)" التي يعيشونها ةعلى أساس حالة المواطنة المشروط وقف التنفيذ
وتستبعد  مّ العــاالحّيز تصّمم  ات الدولة التيمؤّسسفي عالقته مع  ،(2016 ،وجبارين
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هذه تؤّثر . العــامّ الحّيز  وتصميمتمّلك و  إنتاجفي  والفاعله العرب من الشراكة الفعالة
في سنحاول  .العربية في البلدات العــامّ الحّيز  إدارةو  إنتاجالعوامل بصورة مباشرة على 

ا بينه والتناظر التماثل عدم رغمالعوامل الخارجية والداخلية  تأثيرهذا الكتاب فحص 
  .في البلدات العــامّ الحّيز  تطوير منالّيةعلى 

وما  ؟كيف نشأ ،؟العــامّ الحّيز  ات ضمن هذه الدراسة بتعريف ما هودبيّ جرد األى نَ عْ يُ 
الحّيز  إنتاجوالمجتمع في  المحلّية الّسلطاتما هي وظيفة  ؟انعكاساته على المجتمع

من  .؟في البلداتالسّكان  ى صورةه علتأثير وما هو  ،وتطوير المشهد البلدي العــامّ 
 حالة ا لفحصمسحً  جرى الباحثأ ،المحلّيةلعالمية و الع على التجربة امنطلق االطّ 

 معتَمدةة هيكليّ ات مخّططه تتضّمنالذي  مخّططالواقع والأرض  القائم على العــامّ الحّيز 
عّينة  بواسطةة العربيّ  المحلّية الّسلطاتكما فحص المشهد القائم في  .في بلدات عربية

ورشة وأقيمت من شخصيات معنية عّينة  مقابالت مفتوحة مع أجريتو  .تمثيلية منها
 كيفّيةتعرف على مواقفهم ومفاهيمهم واقتراحاتهم حول للبحث مع العديد من المشاركين 

 كاّفةإلى  ارسلت استمارة مغلقةكما  .وتحسين مشهد البلدات العــامّ الحّيز شّحة  مواجهة
أجملت و عبأت االستمارة كاملة  القليل منهابأّن إلى  شارةمع اإلالعربّية  المحلّية اتالّسلط

ة التي مفّصلة والهيكليّ ات المخّططسنتعرف على حالة الو  .خاّص  نتائجها في فصل
 .فيزيائي عامّ حّيز  ا لتطويرأساسً تشّكل  في البلدةأراض  بموجبها خّصصتتقصى أو 

التي تعمل على  المحلّية الّسلطاتبعض الدوائر في  نشطةأات و مخّططلعنا على كما اطّ 
 .وتحسين مالمح البلدة العــامّ الحّيز  تطوير

ومشهد  العــامّ الحّيز  تحليل وفهم العوامل ومعاني ،تحديد مالمح ،وصف ،بعد استيضاح
 ْت عَ ِض وُ و صيغت  ،المحلّية الّسلطاتتعزيز  ةأهميّ  الع علىواالطّ العربّية  البلدات

ومشهد  العــامّ الحّيز  والمساهمة في تطوير تغيير الوضع القائمل أدواتوصندوق  اتسياس
المجتمع  ،المحلّية الّسلطات ،شخصيات معنية على المستوى الحكوميمن ِقَبل  البلدات

في توّجه  ة وتطبيقية كونها ذاتنظريّ تقديم مساهمة إلى  تتطلع الدراسة .لسّكانالمدني وا
  .ات االنجازيةنشاطالو  اتسياسمجالي ال
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 ،باحثين ثانويين ،من باحث رئيسيمكّون مجاالت الد طاقم متعدّ من ِقَبل  الدراسة أجريت
جزء منه مستند  يشّكل النتائج في هذا الكتاب الذي جملت .مستشارين ومساعدي بحث

واقع ومنظر البلدات لاضافي مرّكب  سيساهم في شق الطريق وتعزيز فهم اتسياس
ين ومندوبي منّظمالو  المحلّيةي والمنهجي للسلطات ساسالفحص األاهم سيس العربية.

 في البلدة العــامّ الحّيز  حولق التفاهمات يعمفي ت محليّ المكاتب الحكومية والمجتمع ال
  .وطرق تحسينهالعربّية 

الدراسة وخلفية السؤال الرئيسي إطار  تعرض التوطئة .الكتاب من ثمانية فصول يتكّون 
كيف  ،العــامّ الحّيز  ما هو :السؤال نظريّ إطار  في األّول بتوّسع اول الفصل. يتنهافي

مفاهيم ومعرفة إضافية لفهمه تصّمم  وكيف ،شخصيات معنية في المجتمعإليه  تنظر
عاني من ت أقلّيةالتمدين لدى  عملّياتوهي مفاهيم تعجل وتعزز  طراففي بلدات األ

 .المدنيالحّيز  ة فيمفتوحال العاّمةاألراضي يتناول الفصل الثاني وظيفة  .قصاءاإل
يتناول  .ةنظريّ وال فرضّيةال ،البحث أسئلةالتي تشمل  بنية الدراسةالفصل الثالث يعرض 

 الفصل الخامسيجمل  .التقليديةالعربّية  في البلدة العــامّ الحّيز  تطّورالفصل الرابع 
يتناول  .ومشهد البلدة العربية ـامّ العـالحّيز  بخصوص المحلّية الّسلطاتمواقف ومفاهيم 
 ،وتصميم مشهد البلدة العــامّ الحّيز  منالّيةعلى تؤّثر  العوامل التي بتوّسعالفصل السادس 

 ساساأل تأطيرالفصل السابع يتناول  .ه على تصميم البلدة العربيةتأثير التخطيط و  تطّور
الهجين التوّجه الفصل تطوير هذا إطار  فيتناولنا  .لتصميم مشهد ومظهر البلدة نظريّ ال

ة متوّسطمدينة إلى  الذي يتحولو العربّية  مبنى ومشهد البلدة إنتاجعلى تصميم و  ؤّثرالم
محتويات الدراسة واستنتاجات  إجمالالكتاب  يختمالفصل الثامن الذي  يتضّمن .حجمال

  .السياسة
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 نظريّ  إطار – البلدي والمشهد العــامّ  الحّيز .1 الفصل 

 الذي العــامّ الحّيز  منالّيةمفهوم و  تطّورل نظريّ  سساأوضع إلى  هذا الفصليسعى 
النقاش بّدل  .األداءات فيها إنتاجمظهرها و و ا في تصميم مشهد البلدة مركزي  مرّكًبا  يشّكل

 .كمفهوم فكري وعنصر تطبيقي ومختلف االشكال والمعاني العــامّ الحّيز  في نظريّ ال
 حلبةو  موضوعا للدراسةأصبح  عندماتحّوالت  عدة العــامّ ّيز الح كمصطلح ومفهوم شهد

الفكري اإلطار  هذا الفصل لتلخيص خّصصيُ  .لتنافس على بلورته وتصميمه واستعمالهل
هذا المصطلح على صعيد  تطّور ،ة في الموضوعنظريّ المعرفة والمفاهيم ال أساسعلى 
وشكل  العــامّ الحّيز  طابع المشاركة في ،العــامّ الحّيز  أنواع ،الثقافة ،المكان ،الزمان

مع العربّية  ومشهد البلدة العــامّ الحّيز  ونحللنعرض اإلطار  هذا أساسعلى  .البلدات
في النسيج مرّكًبا هام ا تشّكل  ة التيمفتوحال العاّمةاألراضي  منالّيةالتاكيد على موضوع 

  .اإلداري و الوظيفّي  ،المشهدي ،الفيزيائي المدني،

 ،يإدراك -وحتى غير محسوس  ؛وظيفي ،سلوكي ،فيزيائي -ا محسوسً الحّيز  يكون  قد
غير  عنيعّبر  حيث بين المحسوس وغير المحسوسعالقة ثّمة  .مفهومي وعاطفي

 المدني العــامّ الحّيز  الموقف من فيالتركيز  انصبّ  .في المحسوس وبالعكس المحسوس
بين  معنى العالقةإلى  مع التطرق  لفيزيائي للبلدةعلى الُبعد اغالًبا  الحّيزي ومن التخطيط 

ه بخمسة إجماليمكن  طيفعلى الحّيز  هذا مرّكباتع قد تتوزّ  .غير المحسوس والفيزيائي
 وشبه ،المدمج العــامّ والحّيز  الصرف العــامّ الحّيز  (؛فيما يلي 1 شكلانظر )مستويات 

 مفهوم .(Whyte، 1980) الصرفاّص الخوالحّيز  الخاّص الحّيز  وشبه ،العــامّ الحّيز 
ومتاح لجميع الفئات واألعمار بصورة  مفتوحو  متعّلقغير  العــامّ الحّيز  أنضمًنا 
 ،العاّمة الحدائق ،رئيسيةالوظيفيا صرفا مثل الطرق  احيز عامّ ال قد يكون هذا ؛متساوية

نة فة ومعيّ ت مصنّ المدمج بصورة معيارية الستعماال العــامّ الحّيز تحّدد  ؛ساحات المدينة
 ،العــامّ الحّيز  شبه .مواقع اثرية وحيزات في مناطق مراكز تجاريةو عاّمة  مثل حدائق

عائلة  ،المتاح لحمولةالخاّص الحّيز  شبه ؛قومية/اثنية طائفية فئةوالمتاح ل مفتوحال
ة مفتوححول ساحة  مبنيةة موّسعبنايات تابعة لعائلة -حوشمثل  مخّصصة فئةة موّسع

في النسيج  (Toqan and Khamaisi، 2002 ؛Canaan، 1933)ها أفرادعملها ستي
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 اآلخرينالتي ال نتقاسمها مع الخاّصة  ةملكيّ بال متعّلقالخاّص الحّيز  ؛التقليدي مبنيال
 .(1989 ،فوكس)بدون اذن 

لنشاط حّيزات  ،شبكة طرق دينّي إلى المفي النسيج يمكن تقسيم الحّيز الخاّص 
 على تحديد ةتراتبيّ الهذه تؤّثر  .(Akbar، 1988 ؛2010 ،مصطفى)وظيفي /دينيّ 

 يؤّثرو الحّيز  يصّممستعمل ومن يسيطر و يمن  المالكين؛ة صالحيّ و  المسؤولّيةإطار 
 سّلم ةتراتبيّ  تطّوربدأ  .(2005 ،المواصلوي ويعقوب ؛1995 ،أكبر) على مشهده

 & Schmidt؛1987 ،)إبراهيممة بناء تقليدية قدي أنسجةوب قرى الفي  عضوي االحّيزات 
Németh 2010)  وتوسع  وانزالق مبنية راضأل طلب المسكنتزايد ازدادت في ضوء

ة تتوافق مع مفتوح راضوازدياد المطالب المعيارية أل زدحامازدياد اال ،المبنيةاألرض 
  .(Worpole & Knox، 2008) مبنية أراض   جودة ومستوى الحياة في

لخدمة الفرد خاّصة  غيرأراض  رالتمدين الحاجة لتوفّ  عملّيةوتسريع  يلسّكانالتكاثر ازاد 
 سلوك أنماطو  ظم حول قيم ومعاييرتين محليّ ة ومجتمع كفرد قائم بذاته وكعائلة نوويّ 

 الحّيز استعمال وتوزيع األداءات واالستعماالت في ،موقع ،حجم ،نوع ،على طابع مؤثرة
(Amin، 2008).  ولغة ووضعت قواعد في  ارموزً  ْت نتجَ أالعضوية و  عملّيةت هذه التطّور

ين لوضع معايير مخّططنات الهذه المكوّ وجهت  .(Lynch، 1981)المجتمع العصري 
 العــامّ الحّيز  في تصميم العاّمةالسياسة وصّناع  ينمخّططوقواعد باتت مقبولة على ال

 )والخاّص  ــامّ الع ينالحّيز  وحددت العالقات والتناسب بين ،المدنيالحّيز  داخل
Hakim،1986).  ًا في تحديد طابع ومشهد النسيج ا مركزي  يلعب هذا التناسب دور

نه على تكوّ تؤّثر  داخلية عملّياتن هذا النسيج نتيجة لتكوّ ي .(Lynch، 1972) المدني
من الخارج عن  امصّممً و  امخّططً كون يقد  .(1987 ،)إبراهيمه تجاه الخارج متصمّ و 

 أنشطةتنظم أداءات و  مرغوبة ومطلوبة وحسب ذلك مالمح بشأن سابقطريق قرار 
المعروضة الحّيزات  أنواع ةتراتبيّ الذي يتنظم حول  حضري الهذا المشهد للنسيج  .يةداخل
 لمس في بيئاتيُ كما بصورة تصاعدية وق لف من تحت انسج عضوي  يقد  ،1 شكلفي 

أو  ؛القاهرةالبلدة القديمة في  ،كهولمستو  ،فينيسيا ،القدس ،تقليدية قديمة مثل عكا نيةيمد
ومعايير متأثرة بالبيئة  رموزحسب السّكان  توافق مع غايات واحتياجاتبال امخّططً كون ي
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قوانين تحّدد  فيماالتحتّية  عاداتحسب الالمعايير والقيم االجتماعية تحّدد  .الطبيعية
من ناحية  المدني طابع النسيجويحدد  التخطيط الفوقيات مؤّسسالدولة وتوجيهات 

 يقرر لمدينة أو الدولة بحيثفي اة تخطيطيّ ال نظمةالقوانين واأل أساسمعيارية على 
  .(2 شكلانظر )ؤثر على مشهد البلدة يو  العــامّ الحّيز  ةتراتبيّ الجدلية بينهما التشبيك 

 والوظيفية التصميمية اساتواالنعك المدني النسيج في الحّيز تقسيم ةتراتبيّ : 1  شكل

 

البيئة  ؛والظروف الطبيعية ُمناخالالتي تشمل  الثالثة البيئة الفيزيائية اتالمرّكبتشمل 
جمالية في المصطلحات الالعادات و  ،االجتماعية التي تشمل عالم المعايير والقيم

اتية مؤّسسلية اشكلالبيئة التشمل  ؛المجتمع التقليدي رموزحول  منّظمالمجتمع األبوي ال
 اتالمرّكبالدمج بين يؤّثر  .توجيهات والتنظيمالة تطبيق صالحيّ وخاّصة  قوانين الدولة

على  تحتيو  و/أ فوقي[ المحلّية]الدولة/السلطة  المجتمع ونظام الحكم ،بيئةال -الثالثة 
المحسوس وغير المحسوس  العــامّ الحّيز  منالّيةعلى  ،البلدي / المدنيتصميم النسيج 

الحّيز  وادارته في ،موقعه ،الحّيز ِمساحةعلى حجم  ،الحّيز مرّكبات أنواع ةتراتبيّ ب حس
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على المشهد البلدي الذي يشمل أيًضا  اتالمرّكبهذه تؤّثر  .الدولةحّيز  البلدي وفي
في المجتمع وعلى  يةلسّكانفئات ابموجب احتياجات ال ي اتحت تطّورغير رسمية ت مرّكبات

الرسمية  اتالمرّكببالبيئة الفيزيائية و أيًضا هذه تتأثر  فيه.يم المعيارية والق رموزال أساس
وتلزم الفرد  تقّر فوقي االتي  المحلّيةسلطة ال / بموجب توجيهات ومطالب الدولةتحّدد  التي

  .محليّ والمجتمع ال

 البيئة، يشمل الذي البلدة ومشهد العــامّ  الحّيز تصميم على تؤّثر مرّكبات: 2  شكل
 الحكم ونظام المجتمع

 

بّد  ومشهد البلدة ال العاّمة مبانيال أراضي ،ةمفتوحال العاّمةاألراضي  منالّيةستيضاح ال
الدولة/ السلطة  .المحلّيةالمجتمع والدولة/السلطة و من فهم التشبيك والجدلية بين البيئة 
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في تخصيص و الحّيز  إدارةو  إنتاجفي  يةرئيسة والوظائف الصالحيّ هي ذات ال المحلّية
تشتق قراراتها من نظام اجتماعي قيمي  .الترتيبموارد محسوسة وغير محسوسة حسب 

 ،على طابعتؤّثر  من بيئة فيزيائيةو  ؛سياسي واجتماعي اقتصادي-اجتماعيمعياري 
لمدني البلدي وا - مبنيالة في النسيج مفتوحوال مبنيةال األراضيصيانة ورعاية  ،كمّية

 ،والُحكـم نساناإل ،الثالثة على طابع وروح المكان اتالمرّكبهذه تعتمد  .قرويّ وال
فهي  ،( Lefebvre، 1991،1996 ؛Yousef، 2009 ) المواطن/ الساكن /نسانواإل

في العالقات التي تربط  تحّوالتبال ةتأثر مو والحّيز  على محور الزمنة متغّير ديناميكية و 
عندما يتحول  .تفضيل تطوير بيئي يخدم احتياجاتهإلى  الفرد نساناإليميل  .فيما بينها

احتياجات تنشأ مجتمع ليبرالي إلى  المجتمع األبوي و  ،مدينةإلى  قرية ،مجتمعإلى  الفرد
يتشارك فيه اخرون خاّص حّيز  اتساعا ويختلف عنأكثر  سلوكياحّيًزا  تتطّلبجديدة 

االنتقال من مجتمع يخلق  .(Chig، 1996) عامّ حّيز إلى  ومختلفون قد حولوه
 حياتية جديدة أساليبصفات و  مدنيةمجتمع بمواصفات إلى  ةقرويّ مواصفات ب
(Whyte، 1980). الخاّصةالحّيزات  حيزات اضافية تكمل تطّورفقد يجمع الحاجة ل. 

 / وعامودية ،فيزيائية / يمنحه تعبيرات افقيةالحّيزات  حدود نتاجاستعداد الفرد/المجتمع إل
 .العــامّ الحّيز  تطّورية ويساهم في إدراك

  العــامّ  الحّيز تعريف في التفاوت
 ، .Carmona et.al) .العــامّ الحّيز  صياغات لتعريف مصطلح ةات عددبيّ تعرض األ

 ،Carmona) اوواسع اعلى كون المصطلح ديناميكي الكتابة حول ذلك كثرةتدّل ( 2003
الخاّصة  المناطقكّل  يساسبالمفهوم المجرد واألّم الحّيز العــا يشكل .(2014 ؛2010
 ،الشوارعكّل  ؛إليها الحرّ  الوصول منالّيةأو طبيعية يتحلى الجمهور ب مبنيةببيئة 

يمكن خاّص  مكان عام أو ايات و متنّزهال ،ةمفتوحال األراضي ،الممرات ،الساحات
هو  العــامّ ّيز الح .(Moughtin، 1992 ؛Zucher، 1959)بصورة حرة إليه  الوصول

أبناء  وظيفية ويمارسون عادات تجمع في نطاقه أنشطةمشتركة يقوم فيه الناس ب ِمساحة
 ،.Carr, et. al)خاّصة  باحداثأو  ا بحياتهم اليوميةمتعّلقسواء كان  محليّ المجتمع ال

وهي منطقة تجري فيها حياة اجتماعية منفصلة عن المجال النووي القريب  .(1992
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 نسانب من اإليمتاح قر حّيز  .(Mehta، 2014)نكشاف على معارف وغرباء وتتيح اال
 غراضمتاح لألو  (Goheen،1998) األنشطةاالستعماالت و  تشكيلة منويعرض 

أو مكان  للتدريبباجهزة رياضية  ،حدائق ،مثل بيع وشراء منتجات والخاّصة العاّمة
 ،Hass and Olsson ؛Carr, et. al.، 1992)العيش فيه  نسانيستطيع اإل

 ،Lossau and Stevens)تمييز أي  لكّل الناس بدون  مفتوح العــامّ الحّيز  .(2013
الحتياجات وإنما  لسير فحسبليستعمله الناس و  رسوم دفعب مشروطوهو غير  (2014

مرتعا أيًضا  العــامّ الحّيز قد يكون  .(Lo Ka Man، 2013)أيًضا اجتماعية وثقافية 
 ،.Carr, et. al)االحتجاجات العنيفة أو  مثل الجريمة لسّكانا على لممارسات خطيرة

 .(Madanipour, et.  al. ، 2013 ؛1992

 مشترك عامّ  حّيز وتطوير العــامّ  ُمناخال /العــامّ  حيزال
 .نشاط عامّ أو يترجم لحيز فيزيائي يجري فيه  ،بشكل فيزيائيغالًبا  العــامّ الحّيز  عن يعّبر
الجيل الثاني من  فئةمن  (Habermas، 1989)ني يورجن هابرماس الباحث األلمايعد 

" العــامّ  ُمناخال" أو "حيز العــامّ ال" مدرسة فرانكفورت ومن الطالئعيين الذين ابتكروا مصطلح
مّيز و  (Habermas، 1992) .العــامّ الحّيز  ستيضاح وتصميم تعريف ما هوالوعمل 

الجماعي ويجتمع فيه الجمهور للتداول في  الرأي العــامّ فيه  يتكّون الذي  العــامّ الحّيز  بين
الفيزيائي الذي يجري فيه الحّيز  وغايات مشتركة وطابع أهدافتحقيق لعاّمة  قضايا
 ؛Habermas، 2006 ) ات الكثيرة في هذا الموضوعدبيّ حسب األالحّيز العــاّم  .النشاط

Johnson، 2006؛    Abbott، 2016 ) له معنى اجتماعي  هو مكان فيزيائي
يستعمل هذا النوع  .سواءحّد  وللمجموع على فرادسياسي لألال-جتماعيالوعي اال يصّممو 

ويمنحهم حرية تداول المشاكل  فرادلممارسة الحياة االجتماعية لدى األ العــامّ الحّيز من 
 فئاتو  أفرادالذي يلتقي فيه  المتسع .خطوات سياسيةإلى  االجتماعية وتحويل النقاش

يمكن اعتبار الحّيز  .اتفاق مشتركإلى  ،اإلمكانقدر  ،لتوصللللتداول بمصالح مشتركة 
عن المشاركة السياسية من  للتعبيرمن هذا المنطلق مسرحا للمجتمعات العصرية العــاّم 

  .الرأي العــامّ فيه  يتكّون الحياة االجتماعية الذي حّيز  خالل وسيط كالمي على غرار
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حسب تعريف  الحكم الذاتي للجمهوروحّيز  الخاّص الحّيز  بين عــامّ حيز الاليتواسط 
في هذا السياق هو المجتمع الخاّص الحّيز  .(Habermas، 1989)الباحث هابرماس 

الحكم الذاتي للجمهور حّيز  ،في المقابل .العمل والتجارةحّيز  ،المدني بمفهومه األضيق
الفجوة  العــامّ الحّيز قطع  .لطبقة المهيمنةوا ،مجال نظام الحكم ،له صلة بشؤون الدولة

الحّيز يختلف  .يربط الدولة باحتياجات مواطنيهال الرأي العــامّ بواسطة  نالحّيزيبين هذين 
نقد التوّجه  تي قدلوترويج النقاشات واألفكار ا نتاجفهو موقع إلنفسها عن الدولة  العــامّ 

 .(Wright، 2012)باألساس لدولة ل

من ِقَبل  موّجه العمل السياسيأن  هو العــامّ الحّيز  ةنظريّ ية في ساسيم األأحد المفاه
حيث للحّيز العاّم  وان النظام الشرعي الوحيد الممكن هو الذي يصغي العــامّ الحّيز 
 نظمةاأل يعتقد هابرماس ان .(Fraser  ) ، 1992 تهورغباآراء الجمهور  تتكّون 

لمساهمة في نقاشات هم لوالفرصة المتاحة لطنين لموااالديمقراطية ترتكز على قدرة 
ة نظريّ في ال العــامّ الحّيز  ى قسم من النقاش حولنَ عْ يُ  .(Habermas، 2006)تنويرية 

كيف تتحرك  ؟للحّيز العامّ  نظريّ ال ساسالسياسية الحالية بالسؤال حول ما هو األ
على المجتمع  العــامّ ّيز الح تأثيروما هو  العــامّ الحّيز إطار  المعلومات وتعالج في

 ؟السياسية أحداثهو 

متاح وعلني في حياتنا  (ا بالذاتليس فيزيائي  )هو إذن مجال أو مكان  حيز العــامّ ال
 Fenton and)منهجي ومتساو  و االجتماعية حيث يجري هناك نقاش عقالني 

Downey، 2003)  حيث يكون  واالقطاعيفي ظروف المجتمع التقليدي األبوي
 حيثصغيرة من المساعدين  فئةر المداوالت مع يديلقبيلة/الحمولة و ام هو ممثل الحاك
مع حدوث الثورة الصناعية التي صحبها ظهور طبقة  .اصغيرً في حينه  العــامّ الحّيز  كان

ة نتمائيّ صت القوى التقليدية االلّ تق العــامّ الحّيز  في هاحقوق يتلقّ برجوازية تطالب ب
الجمهور لمراقبة  خاضعةة صالحيّ إلى  تحّولتفوالدولة  رت مكانة السلطةوتضرّ 

مثل مساواة المواطن  –ر ات وقيم التنوّ انبثقت من الثورة الصناعية مثاليّ و  .هنقدمعّرضة لو 
نموذج بأّنه  مثالي يصفه هابرماس عامّ حّيز  الثورة الصناعية بعدُأقيم  .وما شابه هحقوقو 

 شروط لتطويرعّدة  هابرماسقد وضع و  .(Castells، 2009)للحّيز العاّم  ليبرالي
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 كاّفةل حرة منالّية :أ (،Bruns، 2008)ها بالنقاط التالية إجماليمكن  العــامّ الحّيز 
االصل اإلثني وما  ،القومية ،الدين ،بغض النظر عن الفوارق في الجنسالمواطنين 

ما منها: و  ،اتيةمؤّسساشتراك خارج الوظائف ال .(ج .تطوعيحّر  اشتراك .(ب .شابه
حرّية  .(هـ .ق بالنظامعدم التعلّ  .(د .والمساحه/ الدور الذي تؤدية هي وظيفتك كمواطن

وضع  .االتصال بين المواطنين .(التعبير عن الرأي والنقد في شؤون الدولة و ،النقاش
متجددة"  اقطاعية" ،ديمقراطية الجماهير -للحّيز العاّم  ثانيا اهابرماس نموذج

(Rasmussen، 2016). حّيًزا  الحادي والعشرينهل نجد في القرن  :يطرح السؤال
 :مختلفة سبابأل اليومل الحّيز العــاّم ؤ تضاُيعزى  .؟حسب تعريف هابرماسعاما حقيقيا 

يتنافى مع تعريف مما الفرد  حياةفي تدّخل الدولة  في تسّببتظهور دولة الرفاه التي  .(أ
-الرأسمالية واالقتصاد النيوتسببت  .(ب .لدولةق الفرد باهابرماس الذي يرفض تعلّ 

 نمطمستهلكين من الإلى  ،نحن المواطنين ،وحولتنا ،ثقافة االستهالكفي تعزيز ليبرالي 
وليست  ،جزئي ا سطحية ،مستهلكي معلوماتإلى  أيًضاوأحياًنا  ،مجالكّل  فياألّول 

مصلحة  فئاتهور ظ .(ج .نشوء مجتمع سطحي و/غير سياسيإلى  أّدى مّما ،ناقدة
كان الجميع في إذا  .الديمقراطية االشتراكية محلّ  اقتصادية تحلّ -منهجية سياسية

الهيمنة فإّن  الماضي يستطيعون المشاركة في نقاش منزوع المصالح وكجزء من المجموع
تشجيع حــول المصلحة على النقاش مناقضة لمفاهيم هابرماس  فئاتالتي فرضتها 

 .(د .(p=3855؟/http://textologian.net4)صالح العــاّم ال مراعاة عبرالمصلحة 
المصالح  فئاتظهور االتصال االفتراضي والشبكات االجتماعية التي تمكن تجميع 

ه فئاتقطاعات الجمهور و  كاّفةل اعــامّ  ارأيتصّمم  وتصميم مواقف حول مسائل عينية
(Rasmussen، 2016a؛ Webster، 2013).  

برامج أن  ،"؟الجديد العــامّ الحّيز " في مقالها بعنوان (2010)مار ليبس بروفيسور تتدعي 
الحّيز  أو تفحص هل هذه البرامجإاّل أّنها  الجديد العــامّ الحّيز  تشّكل Talk Shows الـ

هي  جابةاإل .هابرماسالتي وضعها شروط ال منسجمة مع بشكل عامّ  التلفزيوني العــامّ 
نظًرا ألن هذه البرامج  غير منسحبة علىقواعد هابرماس  .(أ :لكلذ أسبابعّدة ثّمة  ."ال"

طابع  .(ج .عالملإل منالّية قلّيةاأل ىليست لد .(ب .هو الممول فيها صاحب القرار
قرار ثّمة  ،حيهامن مرشّ  ابدءً أيضا في هذه البرامج حيث انه  النقاش غير عقالني
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مصالحه  شخص فيهاكّل يمّثل  في نشوء حالة تسّببيمعّينة  قطاعاتلمصلحي منحاز 
التلفزيوني يخلو الحّيز  أن تعتقد الباحثة ليبس .للصالح العامّ النقاش يكون  الفالحصرية 

 انهأو خاّصة  اا عام  رأيً  انوقولبة الواقع ال ينتج تأطيرفال .هابرماسي"" من نقاش عامّ 
 عن الحياد. ةوبعيد ةمنحاز برامج 

حسب نموذج  همتصمّ و للحّيز العاّم  منالّيةأكثر  امّ بشكل عة الفئات السّكانية القويّ 
 ُيسَتبَعدون  النساء والفقراء األقلّيات، الضعيفة،فئات الأن  فيما نجد ،أيًضاهابرماس 

 هاسّكان ةغالبيّ  تستبعد ل التيإسرائيفي أيًضا  هذا الواقع منتشر .العــامّ الحّيز  عن اتفاضلي  
هيمنة األكثرية اليهودية على المستويين القطري ضع لاخال العــامّ الحّيز  العرب عن

عودة لاأجل  من .العاّمة جندةد األالخطاب وتحدّ  ميتصمفي هذه الهيمنة  تتسّبب .المدنيو 
المستضعفة تغيير استراتيجيتها  / قلّيةاأل على العرب/ يتوّجب العــامّ الحّيز  على تأثيرلوا

 .مشتركحّيز إلى  يدراكالفيزيائي واإل لمدنيا ،القطري  العــامّ الحّيز  حويلوالمطالبة بت
العربي -المركز اليهودي ينفذ ،. فمثالذلكطالب بتوبالفعل هناك العديد من الهيئات التي 

مشترك وكنموذج تطبيقي في مدن مختلطة كحّيز  لتطوير عكامشروًعا  في جامعة حيفا
 نتاجإلمشروًعا  يهودسيكوي للمساواة في الفرص بين العرب وال جمعّية وتنفذ ،إضافية

 االفتراض الذي يرتكز عليه هذا المشروع هو .لإسرائيمشترك بين الشعبين في  عامّ حّيز 
لغتهم ورموزهم و  ثقافتهمو  للمواطنين العرب الحادّ  قصاءالقائمة اليوم من اإل وضاعاألأن 
 ،مجتمع متساو  بناء أمام  الرئيسية عوائقي هو أحد الدراكالفيزيائي واإل العــامّ الحّيز  من

واحتواء  إشراكالقدرة على  .لإسرائيديمقراطي ومشترك للمواطنين اليهود والعرب في 
 بعضهما البعض فيجانب إلى  العبرية والعربية تينوالثقاف تينمختلف المجتمعات واللغ

مجتمع يعيش فيه المواطنون العرب واليهود  نتاجهي شرط ضروري إل العــامّ الحّيز 
 جمعّيةشريحة. كّل  خصوصيةنتماء مع احترام المختلف بينهما واحترام االبشعور من 

إلى  لإسرائيفي  العــامّ الحّيز  سيكوي عاقدة العزم على صنع تغيير بعيد المدى وتحويل
 .(2016 ،سيكوي )مشترك حّيز 

، ننتج فيه مشاركة محتويةأن  لي الذي يجبسرائيفي الواقع اإل العــامّ الحّيز  ما هو
سيكوي المناطق  جمعّية حسبالحّيز العــاّم في إسرائيل يشمل  .؟ومتساوية منصفة
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وهو  .تجاري وغيره ،تربوي  ،ثقافي ،نشاط اجتماعي قامةإل ة لكّل مواطني الدولةمفتوحال
 ،المستشفيات ،ربحية مثل المتاحفالات غير مؤّسسالات الحكومية و مؤّسسالأيًضا  يشمل
 العاّمة مثل المواصالتالتحتّية  ات. كما يشمل البنىهمتنزّ ات التعليم العالي والمؤّسس

والمناسبات الثقافية مثل  العاّمة المباني ،(مطارات ،حافالت باص ،جرةأسيارات  ،قطار)
 .العــامّ الحّيز  مغيبة بصورة ملموسة مناليوم العربّية  الثقافة والرموزو اللغة  .المهرجانات

المجتمع العربي  استنفاد الحقوق وتلبية احتياجات قلتعر  بالعربيةالمعلومات  منالّيةعدم 
يؤّثر  .في زيادة الفجوات بين المجموعتين يتسّببمّما العبرية أبنائه  بعض يتحّدثالذي 

ي دراكاإل العــامّ الحّيز  وتشويهالعربّية  عرض الرواية اليهودية الصهيونية وتجاهل الرواية
 ،Khamaisi)الفيزيائي للحّيز العاّم  العربا على انتماء يمن خالل تغيير الرموز سلب

2014). 

الفجوة بين سّد  في العــامّ الحّيز  فيالعربّية  الحضور البارز للغة والثقافة اهميس
 نغمة اللغةإلى  االستماعويساهم منهما كّل  يتين ويصنع التغيير لدىلسّكانالمجموعتين ا

المدني وتوزيع  العــامّ الحّيز  العربية فيوالتعامل اليومي مع الكتابات والرموز بالعربّية 
تجاه كثيرون به يهود  حّس والضغينة والخوف الذي يعداء من الحّد في ال الموارد الرمزية

 تابع لهم العــامّ الحّيز  أن سيشعر المواطنون العرب حيثالعربّية  المواطنين العرب واللغة
العربّية  مكانة اللغة والثقافةعزيز ت .سوف يتضاءل باالغتراب همشعور فإّن  وعندهاأيًضا 

 .لإسرائيانتماء المواطنين العرب للمجتمع في في زيادة  سيساهمفي المجتمع العربي 
 عامّ حّيز  قطاعات مختلفة فييمّثل  هذه الخطوة بداية لظهور مجتمع مشتركستشّكل 

  .مشترك

(http://www.sikkuy.org.il/departments/%D7%9E%D7%A8%D7%97
%D7%91%D7%A6%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%99
-%D7%9E%D7%A9%D7%95%D7%AA%D7%A3-2  تم تنزيل االقتباس

2016أيلول  21 ) 
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  الفيزيائي العــامّ  الحّيز في العــامّ  ُمناخال
بصورة  العــامّ  ُمناخالالفيزيائي الذي يجري فيه نشاط  العــامّ الحّيز  ةتراتبيّ أّواًل  عرضت

الخاضع والحّيز  العــامّ الحّيز  يجب التمييز بين .هابرماس يف الباحثتعر حسب تفاضلية 
 هو العــامّ الحّيز إّن  .فيزيائية ِمساحةوان كانت حاجة في كليهما ل ،الستعمال الجمهور

 أرضأو  مثل طريقعاّمة سلطة  تديرهلجمهور برمته اخاضع لهيمنة واستعمال حّيز 
 وسيطرة ةملكيّ ا لخاضعً حّيًزا  ع الستعمال الجمهورالخاضالحّيز قد يكون  .مفتوحةعاّمة 

أو  ،)مول( شرائي مجّمعمثل  استعماله ستطيعيلجمهور اإال أّن خاّصة  شبهأو خاّصة 
 يأراض األنشطةبعض هذه تشمل  .فى تديره هيئة مسؤولة عن تصريف شؤونهشمست

في المدن الكبيرة  مفتوحالللحّيز العاّم  مثالثّمة  .مبنية يأراض خرى ة فيما تشمل األمفتوح
ة حرّ عاّمة  الذي اشتهر بنقاشاتلندن في مدينة  (Hyde Park)الهايد بارك  متنّزهمثل 

بعض المدن تضّم  .(Speakers' Corner)عوائق أي  يوم أحد بدون كّل  فيهتجرى 
كما جرت في  .عاّمة تجرى فيها لقاءات رئيسية ساحاتبرلين وباريس و مثل نيويورك 

عــاّمة  اتشملت احتجاجعاّمة نشاطات  كثيرة في البالد والعالمعاّمة  حاتميادين وسا
 ميدان التحرير ؛حديقة ساكر في القدسأو  أبيبحدث في ميدان تل يومظاهرات مثلما 

خاضعة حّيزات  هناك .ميدان اللؤلؤة في البحرين وما شابه ؛ميدان رابعة في القاهرةأو 
في  ،الحكومية العاّمة في المباني البلدي / مدنيالالنسيج تصّمم  الستعمال الجمهور

في دور العبادة  ،ات التعليممؤّسسفي  ،في المتاحف ،ات الثقافية والموسيقيةمؤّسسال
ة داريالتقييدات اإلكّل  رغمة مفتوحال األراضيفي المنشآت الرياضية و  ،ةدينيّ ال ماكنواأل

حّيزات  العاّمة هذه المبانيل تشكّ  حيث المترتبة على استعمال المنشآت التي تعرضها
  .ة وشروط االستعمالداريالقيود اإل رغمخاضعة الستعمال الجمهور 

 العــامّ الحّيز  في العــامّ  ُمناخالو  العاّمة األنشطة أنواعة و هناك تفاوت في طابع وشدّ 
-بمركزها القومي أو الدولي ،بحجم المدينةمتأّثر  هذا التفاوت نّ أمع العلم  الفيزيائي

بالتقاليد  ،السياسي-االجتماعي ُمناخبال ،الفيزيائية / بالظروف البيئية ،المعولم
ة وبالقدرة االقتصادية تخطيطيّ بالسياسة ال ،عاّمةال نقاشاتالتيح الديمقراطية التي ت

النشاط و الحّيز  منالّيةحــول داخل المدن تفاوًتا  كما نلمس .ومستوى التطوير في الدولة
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التجارة  ،السّكان بفضل تركيز ةمتنّوع ةعامّ  اتنشاطفي مركز المدينة  قامتُ  .العــامّ 
أراض  عاّمة  فتوجد فيها المدن أطرافا أمّ  ومباني الحكم العاّمة المباني ،والسياحة

عاّمة  يأراض طرافنجد في المنطقة الوسطى بين المركز واألفيما ات متنّزهة و مفتوح
سّكان  تحتوي على خدمات لصالحالتي عاّمة لا يمبانالو  جيوبالل حدائق ة مثمتوّسط

 منّظمالعضوي وال المدنيالنسيج  تطّورتسّبب لقد  .يقوم البعض بزيارتهاحيث المدينة 
ثّمة ُمناخ وحّيز  .في المدينة العــامّ والحّيز  العاّمةاألراضي تقسيم حدوث تفاوت في في 

ي تالمدن والبلدات ال .العاّمة نيفي الميادين والمبا ،ةمفتوحال العاّمةاألراضي في عاّم 
عالقة ثّمة ف لذاو  .العــامّ  ُمناخالمن أكبر  اأنشأت فيها قدرً حّيزات عاّمة  ت تطويرأحسن
إّن  .في البلدة مفتوحةالعاّمة ال يراضلأل منالّيةو  عامّ وحّيز  عامّ  ُمناخية بين نشوء إيجاب

 ،المدن تطّورواضح لمستوى  مؤّشرهي دة في البل العاّمة والحيزات العــامّ  ُمناخلل منالّيةال
 يكون  .ة وقرى متوّسطومدن  رئيسيةبين مدن كبيرة  ،المدنيفي المجتمع  المغمورية

أعضاء المجتمع إّن  حيث امغمورّ  وبالتالي الصغيرة ضئياًل  القرى في  العــامّ الحّيز 
مفاهيم تقليدية  علىغالًبا تعتمد  همعالقاتفإّن  بعضهم البعض وبالتالي ون يعرف محليّ ال
صلة وثمة ا تطّورً وم اواسعً ا عام  حّيًزا  هانجد فينية الكبيرة فيالبلدات المد، أّما ةانتمائيّ و 

 ُمناخالالفيزيائي و  حيز العــامّ لا تطّوربين حجم البلدة ومستوى التطوير و عموًما  يةإيجاب
 حيث اتطّورً أكثر  العــامّ  ُمناخالي و الفيزيائ العــامّ الحّيز  كانأكبر  ا كانت البلدةفكلمّ  .العــامّ 

 ةتراتبيّ ة مع مفتوحال األراضي منالّيةالفيزيائي و  العــامّ الحّيز  وحجم منالّية ةتراتبيّ توازى ت
 ؛  ,2005Omer and Or)حاضرة أو  مدينةأو  بلدةأو  قريةسواء كانت  البلدةأشكال 

 .(2015 ،كوتوك وكوخن

  ربّيةالع البلدات في العــامّ  ُمناخال
العربّية  هل يوجد في البلدات :طرح السؤاليُ  ات المهنيةدبيّ تلخيص النقاش واأل في ضوء

 هذا السؤالعن  تتطلب االجابة .؟فيزيائي فيها عامّ حّيز  وجود في يتمّثل عامّ  ُمناخ
تعّبر  عاّمةنشاطات  وتركيز إقامةالفيزيائي في  العــامّ الحّيز  دراسة لفحص إسهامإجراء 

ي دراكاإل العــامّ الحّيز  الباحث هابرماس واخرون بخصوص اوردهاامين فكرية عن مض
تحديد مواصفات العالقة  عبرهذا السؤال  اإلجابة عنهذه الدراسة تحاول  .والسياسي
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 ن البلداتأا كان صحيحً وإذا  .في البلدات العربية العاّمةاألراضي و  العــامّ  ُمناخالبين 
يتمثل في  محليّ على المستويين القطري وال اوعام   اسي  سيا انشاطً تشهد العربّية 

جتماعية خارج البيت مثل االحتفاالت واال مهرجاناتوال حتجاجاتواال مظاهراتال
عياد عشية األُتَقام  ومسيراتالعّمال  عيد ،حداث اكتوبرأذكرى  ،األرض يوممهرجان 
العربّية  بلداتالبين  ةموّزعو  جزئّية اتنشاط يه اتالنشاط ههذإاّل أّن وخاللها 

 العــامّ الحّيز اطات نشى توزيع زَ عْ يُ  .(وغيرها أّم الفحم رهط ،سخنين ،شفاعمرو ،الناصرة)
أكبرها وذات التقاليد )مثل الناصرة  ،ةمتوّسطجماهيرية إلى  تتحّولالتي بلدات الفي 

ي تدار من هألف نسمة و  75الناصرة حوالي سّكان  يبلغ عدد .ة للغايةتطّور الم مدنيةال
 :منها ،عواملعّدة  ،(1877بلدية منذ عام قبل 

 -بين مناطق مختلفة السّكان  ا توزيعبدً أو دائًما  العرب لسّكانكان النموذج الجغرافي ل .أ
ب هذا التوزيع في تضاؤل احتماالت تسبّ و  .النقب والمدن المختلطة ،المثلث ،الجليل

 ِمساحةللتنمية من خالل تخصيص  رافعة يكون نشاط عاّم ذات  رئيسيةنشوء مدينة 
مثل االحتجاجات  متنّوع نشاط عامّ  إلقامة اتمتنّزهحدائق / ،ميادين ،لشوارع رئيسية

مظاهرات في مختلف الفيه  ُأقيمت الذيمركز المدينة الناصرة بمثابة كانت  .والمظاهرات
 ذكرى يومء حياالمهرجانات إلو  حتجاجاتاالحتفاالت و واال ،العّمال المناسبات مثل يوم

إلى  تنتقل األنشطةت أمكانتها تراجعت مع مرور الزمن وبدإاّل أّن  ،وما شابهاألرض 
هذه  تامتدّ و  .كفر قاسم ورهط ،أّم الفحم ،سخنين ،مثل شفاعمرو ناشئةعربّية  بلدات

بعد فيها نمّوه و  هنف المجتمع العربي وجودَ أاستالتي  ،مدينة حيفاإلى  أحياًنا اتالنشاط
 ةمتوّسطالطبقة الأبناء  عربي من محليّ مجتمع  تكّون ا حالي  نحن نشهد  .1948 نكبة

عربي كبير ورديف له عمق ب في حيفا ر أن أن وجود المواطنين العإلى  فيها مع اإلشارة
 قامةينتقلون لإلالمتوّسطة العرب الطبقة أبناء كثيرين من ِعْلًما أّن الجليل سّكان  يشمل
 التنافس بين البلدات ،النموذج الجغرافي التقليدي .حضري ا المحيطهستفادة من لالفيها 

 ،العاّمة المؤتمرات والتجمعاتنشاطات  استعدادها الستيعاب ،النامية مدنيةالالعربّية 
 ة مثل لجنة المتابعة العليا لشؤون الجماهيرمحليّ ات فوق مؤّسسمكانة رئيس البلدية في 

كن مي .وعدم تركيزها في المدينة األنشطةرقعة على توزيع أّثرت  ،لإسرائيفي العربّية 
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ها المواطنون العرب ينّظمالسياسية واالحتجاجات التي  النشاطاتأّن إلى  شارةاإل
  .المنعزل البلديحّيز ال ساهمت في تكريسهم في

من هذا نشاطات  قامةإلالبلديات  /المحلّية الّسلطاتمن قبل متعّمد الستعداد االعدم  .ب
في  يتمّثلالبلدي الذي  هيكليّ ال مخّططمالئمة في ال ِمساحةيق تخصيص القبيل عن طر 

 العــامّ الحّيز إلى  تخطيط شبكة طرق موصلة ذلك يتضّمن .يمشهد البلدالالنسيج و 
ساحة شهاب الدين في الناصرة  تعدّ  مثالف .الئقة واسعة ِمساحةومعدة لتغطية الرئيسي 
من الشارع الرئيسي في جزًءا  لتشكّ بي ا وهي نسساحات صغيرة أيار  مناألّول  أو ساحة

 لسّكانل االجتماعية السياسيةالسياسية واالحتجاجات  العاّمة النشاطاتِعْلًما أّن  المدينة
مثاًل  .على مشهد الطريق اسلبً تؤّثر  ةفيعنحداث أ اندالعها بعُض ويشهد فيها ُتَقام  العرب

حداث عنيفة أا من وقوع خوفً بدالها تّم استواجهات شارع بولص السادس في الناصرة 
ة مفتوحواجهات زجاجية أن تكون هذه الواجهات  من فبداًل  ؛خالل مظاهرات االحتجاج

واجهات الحوانيت من كال طرفي تخريب  منعلعليها  اباجورات حديديةتّم تركيب  وشفافة
ون مع بلدية الناصرة بالتعا عكفتلفية وقبيل احتجاجات األ ،2000منذ عام  .الشارع

ا خارج المدينة شمل مدرجً  عامّ حّيز  تخطيطعلى وزارة السياحة وهيئات حكومية إضافية 
هو الساحة التي  ،آخر مثالثّمة و  .ر نشيط اليوميغحّيز  وهو ،ا في جبل القفزةومسرحً 
المركز الجماهيري الرئيسي مبنى البلدية،  ،ةدينيّ مها بلدية سخنين بين البنايات الخّططت

 اعابرً  اا محوري  طريقً شّكل ي يذال 805تقع هذه الساحة بجانب طريق رقم  .ورومسجد الن
 مدنبعض البدأت وقد  .(3رقم  شكللا انظر)طريق الجليل إلى  تغيير اسمهوتّم  للمدينة

 تتحّولكجزء من شبكة المواصالت التي  والدوارات ساحاتال إنشاءفي  مؤخًرا خرى األ
 بقيتفقد ومع ذلك  .مدينةإلى  ر المشهد البلدي من قريةوتغي مركز للنشاط العــامّ إلى 

إلى  ضافةباإل .ةقطري اتنشاط قامةة ولم تخطط إلمحليّ  نشطةهذه الساحات مناسبة أل
 أو ،عراس فيهاحفالت األ قامةساحة إلإلى  تتحّولبعض طرق البلدة الداخلية فإّن  ،ذلك

 عــامّ الحّيز الشّحة  بسبب غراضذه األله وُتستعَمل ،وفاةالعزاء في حاالت ام الخي قامةإل
الذي ال يمكنه الخاّص حّيز ال ، وبسبب ضآلةغرضللهذا اخاّصة  أماكنإلى  يفتقرالذي 

مشكلة حقيقية كونها إلى  العزاء اموخي عراساأل تحّولت إذ النشاطاتاحتواء مثل هذه 
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 أنحاءإلى  ولالوص يتعّذرفالطرق في إغالق  تتسّببألّنها  غير الئقة ببلدة عصرية
  .البلدة

 البلدية وساحة عابر طريق بين تدمج التي سخنين مدينة في رئيسيةال الساحة 3  شكل

 

https://www.govmap.gov.il/?c=228806.31,751731.05&z=10&b=1 

 كلّ  بين عليها امّتفقً  قومية أجندةاآلن حّتى  تضعلم  أقلّيةل هم إسرائيالعرب في إن  .ج
على بعض  قلّيةهذه األترّكز  حيث السياسي واالجتماعي المكونة منها. الطيفألوان 

ر عن معتقداتها السياسية من وتعبّ خاّصة  صبغةضفي عليها ة التي تممّيز ال األحداث
في  متها تغيير الوضع السياسيوفي مقدّ  ،السياسة الحكوميةها على خالل احتجاج

 وهدم األراضيمصادرة  وضدّ  ،ل والشعب العربي الفلسطينييإسرائالعالقات بين دولة 
في ُتَقام  المسيرات الجماهيرية واالحتجاجات التيو المظاهرات هذه تهدف  .المساكن
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تعزيز حضور إلى  العامة المحلية وعلى جوانب الطرق القطرية واالقليمية الساحات
ونشر تها لتغطي عالموسائل اإل ىفُتدع ،في بلداتهم العــامّ الحّيز  ل فيإسرائيالعرب في 

فثّمة  عداد كبيرة من الجمهورأ ة ال تشارك فيها ممّيز  أحداثبخالف  .تقارير حولهاال
ُتَقام هذه المظاهرات إّن  .يهودالمواطنين البمشاركة ُتَقام احتجاجات ومظاهرات قطرية 

عرب الواطنين مالمشاركة بشّحة  تتمّيزفي القدس و أحياًنا ُتقام و  أبيبفي تل غالًبا 
 ذلكفإّن  ضئيلة العــامّ  ُمناخالفي  نشطتهمأ وألنّ  أقلّيةعرب ألّن ال نظًرا .متعددة سبابأل

السّكان  عدادأ تؤّثر  .في المدينة الصغيرة العاّمة الفيزيائيةالحّيزات  منالحّد  يساهم في
على  متهقدر و  ممكانة وطابع احتجاجاتهعلى  المنطقة والمدينةو في الدولة  بشكل عامّ 

 .عاّمة أراض وتخصيص منالّيةعلى  العــامّ  ُمناخالحضور في  لهنشاط ملموس القيام ب
في المدينة والقرى والبلدات العــاّم  ُمناخلنشاط ال مخّصصةال نجد أن األراضي المعّدة/

  .ةموّزعو هي أراض  قليلة 

 في البلدات المهني والكادر الّسلطاترؤساء و الوعي المزدوج لقادة البلدات  تأرجحيهـ. 
والرغبة في تطوير البلدة التي تفتخر بمركز حضري الشعبوية بين اللفظيات العربّية 

ّعدمات وبين متنّزهحدائق و و عاّمة  ساحات وميادين ن منمكوّ  دات تحقيق تعهّ  واقع
 منف .العــامّ  ُمناخالتطوير لنشاطات  قامةإللي وّ أعات التخطيط بكّل ما تعنيه بتفكير وتطلّ 
خاّصة  أراضمن  تحويل أجزاءدم القدرة على عة بمتعّلقداخلية  عوائقهناك  ،جهة

ين للتفكير بتحويل محليّ عدم استعداد القادة الناهيك عن كبيرة للتطوير  ِمساحةلصالح 
 .تجاريةالمصالح الو  شخاصألمن اية يجاباإلهجرة الستيعاب ال رئيسية اتبلدإلى  بلداتهم

 ،ة وبلديةتخطيطيّ  أجندةة تسيطر على تحديد نتمائيّ ماعية االما زالت القوالب االجت
بدون مراعاة  تنّوعبو  اضوي  ع تطّورتو  مبنيةالمتمّدنة العربّية  البلدة ةغالبيّ وان خاّصة 
استعداد الدولة عدم خارجية يبرز فيها  عوائقثّمة  ،أخرى  من جهة .العــامّ  ُمناخالتطوير 

إلى  التحّول ومساعدتها علىالعربّية  قبلي للبلداتتطوير مستلشاسعة  أراض   لتخصيص
ت الدولة تعنّ  .الفعّ  عامّ  ُمناخفيه ُيقام  الئق عامّ وحّيز  مدنيةتحتّية  مدن ذات بنية

عدم في تسّبب  رئيسيةال اليهوديةة بالمدينة متعّلقالعربّية  البلدةحول كون  بمفهومها
 ،الجيوسياسية ،لظروف البنيويةكان لقد ف عليه، و الفيزيائي فعّ  حيز عامّ ل أراض   تطوير

الئق  عامّ وحّيز  ُمناختطوير سلبي على  تأثيراالجتماعية االقتصادية والثقافية  ،الوظيفية
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األراضي تقسيم الوضع الذي نلمسه اليوم هو إن  .لإسرائيفي العربّية  وكبير في البلدات
مناسبات اجتماعية طقوس في  قامةإلغالًبا واستعمالها  ،صاًل أالمحدودة والقليلة  العاّمة

 العــامّ الحّيز شّحة  نا نلمسلكنّ  ،األلعابساحات وبيوت العزاء و  عراسة مثل األمحليّ 
أو  محليّ المستوى العلى  نشطةالقليل من األ ذكريمكن  ،ذلك ورغم .الحضاري الفيزيائي 

كبيرة  شطةأنو ع الناس ا لتجمّ مكانً  يشّكل استاد عصري  -قطري مثل ملعب كرة قدم ال
أّم استاد في ُيقام  الذي "في خطر قصىاأل" مهرجان إقامةمثل  ،نيةيمدة محليّ وفوق 

الناصرة  بمشاركة المطرب الفلسطيني محمد عساف في استاد ئيمهرجان غناأو  الفحم
وغياب استعداد العربّية  في البلدات العــامّ  ُمناخالنطاق في  النشاطات ةقلّ  .2015عام 

في تقليص تسّببت  مدنيلتطويرها وزيادتها واستعمالها كرافعة لتطوير الئق  دينيّ م
 العاّمة النشاطات لزيادة هناك مياًل أن  ورغم .في البلدات الكبيرة العاّمةاألراضي 

ا عن المنشود ما زال بعيدً األمر  أنّ إاّل  العــامّ  ُمناخال أجندةومشاركة العرب في تحديد 
العربّية  انعكاسات على اداء البلدةذات أراض  عاّمة  مةقاإل أراض   على تخصيص يؤّثرو 

  .هاومشهد
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 المدني الحّيز في ةمفتوحال العاّمة األراضي وظيفة :2 الفصل

في المدينة  العــامّ الحّيز يتطّور  حيث ،هو من خصائص المدينة العــامّ الحّيز  وجود
ا في تصميم نسيج الحياة ثيرً ة التي تساهم كمفتوحال العاّمةاألراضي في أيًضا العصرية 

هاّم من ناحية وظيفية ومعنوية  المدنيالحّيز  ة فيمفتوحال العاّمة راضيدور األف ،فيها
التي  -القلب  –صلية جزاء المدينة األأبين  المدنيوالنسيج الحّيز  يتوّزع .ومشهدية

 قمسبَ بدون تخطيط  ،Down-up)) لفوق  ة من تحتتراكميّ بصورة  عضوي ات تطّور 
ت تطّور جزاء جديدة قد أو ( Up-Down) لتحت فوق المسؤولة من ات مؤّسستضعه ال

في تظهر  بلدية.ة وسلطات تخطيطيّ ات مؤّسس بقرار منملزم  مسَبقتخطيط  حسب
غير  رماديوبناء  (slums) -فقيرة  واحياء اتمجّمعها أطرافبعض المدن الكبيرة وفي 

 ،Alfasi ؛Innes، et. al. 2007 ؛2013 ،يفتاحئيل) Informal buildingرسمي 
أو  المدينةإلى  من القرية مكّثفةات الفقيرة نتيجة لهجرة مجّمعهذه النشأت  .)2014
عن  المحلّيةالقطرية و  ات السلطةمؤّسس جزعظّل  فيتمدين سريعة  عملّيةنتيجة 

 حضري الالمختلفة للنسيج  جزاءبين المناطق واألتفاوت ثّمة  .مواجهتها بصورة صحيحة
-في االنتماء االجتماعي يتمّثلوهو تفاوت  ،عاّمة ة ومبان  مفتوحأراض  عاّمة  منالّيةفي 

 .العــامّ  ُمناخالووجود  العاّمة النشاطاتوعلى مستوى  ،محليّ لمجتمع الل الطبقيالثقافي و 
 اا ومشهدي  ا اجتماعي  ات تلعب دورً متنّزهة والمفتوحال األراضي أنّ  تفيد مختلف الدراسات

على خمسة يؤّثر هذا اإلسهام إن  .حيائهاأالمدينة و سّكان  جودة حياةفي رفع م ا ها
  :مجاالت رئيسية

ات بصورة متنّزهة والمفتوحال األراضيفي المكوث م يقدّ  ؛سلوك ومشاعر الفرد أنماط .1
تبديد  -الصحة البدنية والنفسية و مساهمة كبيرة في الطمأنينة النفسية  تهاوزيار  مكّثفة

 ؛Hartig and Cooper-Marcus، 2006)من العنف والحّد  ،الشفاء السريع ،وترالت
Garcia and White، 2006؛ Isenberg and Quisenberry، 2002). 

 ةمفتوحال العاّمةاألراضي ات و متنّزهنجد داخل ال ؛فئاتالبين و  فراداالتصال بين األ .2 
 العاّمةاألراضي تشّكل  .ولد خطاب ولقاء محسوسفيُ  فئاتو  أشخاص بين اتصااًل 
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 أرض ة حولسكنيّ المباني الُتَقام  حيثا ا وفيزيائي  اجتماعي  وناظما ا منّظمً مرّكًبا  ةمفتوحال
 يجري فيها لقاء يومي مناطق أبية وتنشورو كما هو الحال في المدينة األ ،مفتوحةعاّمة 

على  قُ طلَ يُ  .ين السكانب صداقات تتكّون حّتى ورّبما  التعارفويتّم  ،البناياتسّكان  بين
 ؛1995 ،أكبر)الحوش" " في المدينة التقليدية الشرق اوسطية اسمالحّيز  هذا

Elmendorf et al. ، 2005؛ Amiry and Tamari،1989؛ Zhang and 
Gobster، 1998)  

في ات متنّزهوال العــامّ الحّيز  في الناسحضور يساهم  ؛محليّ تصميم حياة المجتمع ال .3
 العاّمةاألراضي في تزداد المشاركة االجتماعية لألفراد  .محليّ ياة المجتمع الحنشيط ت

فئات جماهيرية منهجية يقودها نشطاء اجتماعيون يزيدون أحياًنا تنتظم بحيث  المفتوحة
 المفتوحة العاّمةاألراضي تجذب  .(Putnam، 1995) مدنيةلهم في السياسة المن تدخّ 

حضور أّن إلى  مع اإلشارة العــامّ الحّيز وزيارة  درة بيوتهمناس لمغاالات متنّزهال هامنو 
نشاطات  تنحيةإلى  يؤّديمّما  العــامّ الحّيز  يزيد من المراقبة االجتماعية على شخاصاأل

الحاراتية المشتركة الحّيزات  استعمالأن  دراسات كثيرة أظهرتوقد  جنائية وجنوحية
 .(Coley et al،. 1997 خضرب األوالعش شجارمزروعة باأل أماكنز في تركّ ت
ا جتماعية قياسً االتفاعالت الو الزّوار  ضعفي عددتقريًبا  الخضراءالحّيزات  تضّمنتو 

 ،Kuo and Sullivan، 2001، Sullivan، Kuo، and DePooter) أخرى  بحيزات
2004).  

 (؛2014 ،آخرينشنل و ) المدينة لسّكانأكبر  صديقة بصورة بيئة مدنية إنتاج .4
ات في الشبكة متنّزهة والمفتوحال العاّمةاألراضي ظهرت دراسات كثيرة مدى إسهام أ

 ،درجة الحرارة في المدينةحّدة  تخفيف ،تلويث الهواء تخفيفودورها في  مدنيةالبيئية ال
 .(2009 ،فوتشتر وشعشواع بار)ة ام الحارّ يّ في األوخاّصة التظليل وتبريد البيئة 

مراض ي االمتيازات االقتصادية مثل تقليل تكاليف العالج لألفأيًضا  مساهمتها ملحوظة
ات في منع تآكل التربة وتزيد من متنّزهتساهم ال الطاقة.ة بحرارة الجسم وصيانة متعّلقال

 تساهمكما  .ل المياه السطحيةمطار وفي تحسين التصريف وفي تقليامتصاص مياه األ
 )هارليف تحاراالأو  ةنمديي عن الإيجاب انطباع تركفي  الخالبةالخضراء  ألراضيا
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 Savard ؛Boland and Hunhammar، 1999 ؛1999Daily، 1997 وآخرين،
et al،. 2000؛ Farber et. al.، 2002؛ Hougner et. al.، 2006؛ 

Crompton، 1999؛ Arvantidis and Skouras، 2008)  الفوائد البيئية التي
 (2014 ،شنل)مكان حيادي وبسيط  فثمة للزوار راحةأكثر  مدنيةات المتنّزهنجنيها من ال

-Giles ؛Groenewegen, et. al.، 2012) من الطمأنينة واالرتياح أجواءضفي ي
Corti et. al. ، 2003؛ Schnell et. al.،.2011). ماهّية  في محاولة لفهم

 اتّزهمتنيقوم الباحث شنل بتعريف ال مدنيةالعالقات االجتماعية التي تولد في الحدائق ال
يمكن  .(2014 ،شنل) تابعة للحاراتة تخدم فئات جماهيرية يثالث أماكنعلى أّنها 

زيارة  :ات بموجب معيارينمتنّزهوال المفتوحة العاّمةاألراضي في نشاطات الزّوار  تصنيف
بين  منالة. منفردة بالمقارنة مع زيارة اجتماعية وزيارة ساكنة بالمقارنة مع زيارة فعّ 

ي التمشّ  ،المطالعة ،التصوير ،الرسم ،عالتسفّ  :األراضيفي هذه ئيسية الر  النشاطات
ث مع التحدّ  ،الجلوس للتفرج على الناس ،صدقاءااللتقاء باأل ،الشواء ،والجلوس باسترخاء

غرف الراحة ولعب الورق  ،الموائد ،استعمال منشآت جماعية مثل المخيم ،اآلخرين
مع التجّول  تجرى على انفراد مثلات فّعالة نشاط وهناك .(2014 ،شنل وسعدي)وغيرها 
 و واستعمال المنشآت الرياضيةدْ العَ  ،قدامالسير على األ ،الصيد ،ليفةت األاالحيوان

(Hayward، 1989؛ McIntyre et. al.، 1991؛ Loukaitou-Sideris، 1995؛ 
Chiesura،2004؛ Cohen et. al.، 2006) 

هذه هي  بشكل عامّ  ،هرها في المنظر الطبيعيومظ الحيّ  إسهام في مشهد المدينة/ .5
 .(2014 ،روفي) أخرى  وعموم الجمهور من جهة ،انها من جهةصورتها في نظر سكّ 

في  تسّببمّما ي المدنيفي النسيج حّيزات  اتمتنّزهوال المفتوحة العاّمةاألراضي  حتلّ ت
اية والرعاية التي تحظى بالعن األراضيتنتج  .حدوث تغيير في مشهد المدينة والحيّ 

تصميمي ال تأثيرنصفّقطرّمنّالوهو يشمل  ،الذي يزوره المستهلكون للحّيز  امغناطيسً 
ة مفتوحال العاّمة ة في الحدائقمفتوحال األراضيشكل تصميم  .المدنيعلى المشهد 

على تصميم السمعة والصورة  تأثيرله رصفة األو الطريق في الجزر المرورية و الساحات و 
األنيقة التي تحتوي على  مدنيةات المتنّزهوال المفتوحة العاّمةاألراضي  .اتيةوالحار  مدنيةال

دا ين فعار كثير " الجتذاب زوّ أخضرمغناطيس " هي عبارة عن النباتات أنواعمختلف 
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 فهي المدنيعلى صورة ولون النسيج  تأثيرال ،زدحاممن االأقّل  درجة ،الرئات الخضراء
 .في أحيائها قامةلإلالسّكان  ة بين الناس وتجذبعالقات اجتماعي إقامةعلى تحّث 

تحّث  متنّزهالطمأنينة واالسترخاء في ال نسانغير الرسمية الحيادية التي تمنح اإل جواءاأل
العابرة ة وتبادل االحاديث ولية من التأمل وتبادل التحيّ أتفاعالت اجتماعية  إقامةعلى 

 ؛Kuo, et. al.، 1998)ت اجتماعية عالقاإلى  تتحّولالتي تتنامى بصورة تدريجية ف
Sullivan، Kuo، and DePooter، 2004، Gobster، 1998).  

ّوّيشمل ي دراكاإل واستعماله، العــامّ الحّيز  االجتماعي والفيزيائي واداء التذويتالبناء
 العصر،ة وديناميكية حسب روح متغّير ة غير جمالية وثابتة بل مفتوح يأراضوالفيزيائي 

حاجة ثّمة ف وعليه المستعملين.الثقافي ومكانة مختلف -لطابع االجتماعيا المكان،
الثقافية واالدائية التي تطرح السؤال حول و للتعرف على التركيبة االجتماعية االقتصادية 

الدراسة التي قام بها كوتوك  عكفتة وليس مناليتها فحسب. مفتوحال األراضياستدامة 
الحّيز  ات جديدة للعيش فيإمكاني :دن المستديمةتوطئة للم" بعنوان (2015)وكوخن 

وحددت الحاجة  ،أيًضا المدني العــامّ الحّيز  فيالحاصلة  تحّوالتفحص العلى " العــامّ 
  :في هذا السياقالباحثون  هكتبومما  .مستديم عامّ حّيز  لتطوير

في ويشّكل ومي للمستعملين في البناء اليهام ا جزًءا  يشّكلالمستديم  العــامّ الحّيز ان  اننا نرى 
أشكال  مقابليجب أن يتطّور  .والمفاجئالخاّص  ،التجريبي ،لغير االعتياديحّيًزا  نفس الوقت

مستديم ليس  عــامّ حّيز  إنتاج عملّياتقائمة التفكير بال العاّمةالحّيزات  تنظيمو التصميم و التخطيط 
الحتياجات  حّيزي  تصورأو  فوقيالتخطيط السواء في فقط من مفهوم استعمال دائم وأبدي 

 العاّمةالحّيزات  يجب أن تنمو .ةمحليّ المستعملين كما تستشف من مقابالت أو استطالعات 
هام من مرّكب  نها تحتوي علىأالبناء واستعمالها وكو التصميم  عملّياتالمستديمة من مشاهدة 

ات الراهنة ياإلمكان مع تصميمال عملّيةمنذ بداية  التطرق  تتطّلبالمؤقت و  الوجودعدم اليقين و 
  .(4 :2015 ،كوتوك وكوخن) الحّيز ترتيباتوالمستقلبية في 

تصميم  ،تطوير ،النظر في تخطيط إعادةإلى  إنهما يدعوان في التوصيات التلخيصية
 :المستديم بقولهما العــامّ الحّيز  وتطبيق نهج المدني العــامّ الحّيز  وصيانة
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ين/مهندسين معماريين مخّططالمستديم فقط عن طريق  العــامّ ز الحيّ  ال يمكن تنفيذ تصميم
مختلف  ينّظما ومنسقً ا استراتيجيً  مخّططفيه ال يكون  طاقممن ِقَبل  بل sole authorsيعملون كـ 

 هياليوم  العاّمةالحّيزات  تكّون  عملّيةفإّن  وفي مثل هذه النظرة .الحّيز ات الكامنة فيياإلمكان
بعد نهاية الحّيز  مصّممال يترك ال .المستديم العــامّ الحّيز  تصميم وتطبيق فيفقط مرحلة اول 

 عملّيةهذه الإن  .سلًفا ةمحّددخّطة  تنفيذمجّرد  والمشروع ليس ،مرحلة البناءأو  مرحلة التخطيط
تفاعل بين  إنتاجتغيير مالمحه وتحديثها وفي الحّيز  ديناميكية يواصل فيها عملّيةفي الواقع هي 

بوسائل تكنولوجية ) مصّممإلى  معلوماتالحّيز  ذاته حيث يعيدوالحّيز  المستعملين ،مصّممال
تصنع  ةكثير ا أحداثً الحّيز  هذا النوع من إنتاجيستدعي  .ذاتهالحّيز  مالءمة إعادةيتيح  (مثال

منة توجهات مهيأمام  تحّديات المستديم العــامّ الحّيز يضع  .الحّيز تعيد تصميم حّيزيةمعرفة 
ة التي تملي اليوم تخطيط داريالحدود اإلوامام  حّيزات عاّمة وتصميم تحديد مواصفاتحــول 

 محليّ ال المدنيتفكير بوظيفة ورؤيا الدولة/المستوى  إعادة يتطّلبولذا فهو  .العاّمةالحّيزات  إدارةو 
النظام النيو ئز ركا –الربح والتنظيم و منطق السوق  نللتنازل عمعّينة  حّيزيةوقدرته في نقاط 

  .(9صفحة  :ن.م. ،ن.م.)  أخرى  عملّياتبيئة متيحة ل نتاجإلليبرالي 

في المدينة  تطّورواالتجاهات في الحياة االجتماعية واالقتصادية التي ت تحّوالتال
للمعرفة والمعلومات الحّر  العصرية في ظروف االقتصاد النيوليبرالي التنافسي والتدفق

 المسؤولّيةحياتية جديدة بين مناطق مختلفة و  أساليبلوكية و س أنماطوالتعرف على 
التنافس بين المدن  تطّورمقابل " ةدينيّ ممواَطَنة " في تطوير المحلّيةالمتزايدة للسلطات 

من بداًل  الهدف من ذلك هو منحها صبغة مغايرة .وتمريكهامالمحها على تصميم 
هناك بعض  .More of the Same" "موجود /كانما المزيد م" االذعان لمفهوم

االداء والحفاظ على و التطوير و والتساؤالت التي تطرح في موضوع التخطيط  سئلةاأل
خلفّية  علىخاّصة الخاضعة الستعمال الجمهور الحّيزات  او/و العاّمةالحّيزات  مشهد

الفئات المستهدفة و الموقع و من حيث الحجم  العاّمةالحّيزات  ةتراتبيّ في  شكاليةاال
سواء في وعي الجمهور وسواء  األراضيالشكال التصميمية المؤثرة على مشهد هذه وا

ماذا يحدث  :طرح السؤال التاليإلى  شكاليةتقودنا هذه اال .دينيّ المفي النسيج الفيزيائي 
تمدين  عملّيةبعيدة المدى نتيجة تحّوالت  تشهدها نّ أعلًما  ؟لإسرائيفي العربّية  في البلدة

على  تطّورهذا اليؤّثر  .(Khamaisi، 2012) اة والمدنية في سياقهقرويّ بين ال تأرجحت
 يقرر أفرادمتراكمة من قرارات  عملّية تخّلفلم  .االداء ومشهد البلدة ،تطوير التخطيط
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 العــام الذي لم المدنياالهتمام بالنسيج  بعضإاّل الخاّص  هحّيز  منهم تصميم مشهدكّل 
أو يقوم به مهني في التصميم  مسَبقتخطيط عقالني  تصميمه أو بلورته بموجبيتّم 

هذه إن  .ةدينيّ مال المشاهد /أو مهندس معماري مختص في مجال المناظر مخّطط
والمفاهيم الجمالية  رموزالو القيم و ة بالبيئة الفيزيائية متعّلقات متغّير بعّدة  المقوالت متأثرة

استعداده للتقليد والنسخ عبر  ،صادية للفردالقدرات االقت ،الفرد والمجتمعمن ِقَبل  ةمحّددال
 هحّيز  مبنى وبيئةالينتج الفرد مشهد  .المحلّيةأو بدون مالءمة البناء للسياقات  ،مالءمة

التي  ات التخطيطمؤّسسمن أي  - فوقي اويتكيف مع األطر والتوجيهات  تحتي االخاّص 
في وضع حدود كمن وظيفته الذي تتخطيط حسب الباعطاء الرخص وبمراقبة البناء تقوم 

المسموح والممنوع من حيث حقوق البناء لكنه غير متداخل بصورة كافية في مسائل 
تصميم ملزم للالتخطيط الإلى  ال تبادر المحلّيةوما زالت السلطة  .تصميم ومشهد البناء

  .دةّالفراموحدهو محصلة قرارات و ا تراكميّ  عضوي ا تطّورمشهدي للنسيج البلدي الذي يال

 البلدة مشهد يحّدد ال هيكليّ  مخّطط
اليوم  معتَمدةالالعربّية  ة للبلداتمفّصلات المخّططال ةغالبيّ ة و هيكليّ ات المخّططالتتمحور 

 ،تشمل شبكة طرق أرض  التي تعتمد على مفهوم استعماالتاألرض في تحديد غايات 
السكن إلى  راعةز المن األرض  تات تغيير استعماالمخّططال ةغالبيّ هدف أن علًما 

ات توجيهات بناء حسب مخّططالتضّمن ت .وشبكة طرق عاّمة مبان   قامةإلو الصناعة و 
ات مخّطط أنإاّل  للنظام القانونيا طبقً  ةالمسموحاستعماالت األرض تحّدد  قائمة غايات

 Placeالمكان  إنتاج /تهيئةو ا مدنيً ا تضع توجيهات ومالحق بناء تشمل تصميمً قليلة 
Making ،  (Thomas ،2016 ) االلوان ومواد البناء و  أنماط البناء هذهتحّدد  حيث

 أالتصميم التي تبد اتسياسوصّناع  والتناسب بين البنايات بتفكير يقوم بصقله مهنيون 
 :أسبابعّدة  ناجم عن تخطيطيّ هذا النقص الإن  .يمنظر البلدالب

ترتيب البناء العربّية  للبلدة يكليّ هال الحّيزي التخطيط اعتمد عليه المفهوم الذي افترض  .أ
العائلية لوضع تخطيط وتطوير على الخاّصة  اعطاء حقوق بناء وحرية للمبادراتو القائم 

اآلن حّتى  لم توضع .تحدد استخدامات األراضي الرئيسة هيكليّ توجيهات تخطيط 
 ينّفذلم الفعلي البناء كما أّن  .شرط الستصدار رخصة بناءالزامية كتوجيهات تصميمية 
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مالحق عدم وجود  .معتَمدةة هيكليّ ات مخّططكجزء من الزامية مالحق بناء  أساسعلى 
 وهكذا .ة جوهرية واجرائيةتخطيطيّ خلق مرونة  هيكليّ ال مخّططكجزء من الالزامية بناء 
 الّسلطاتو  ات التخطيطمؤّسسمن جهة و الخاّصين  مقدم طلبات البناء والمبادرينفإّن 

تمكنهم من و صمت بدرجات الحرية التي حظوا بها بيرحبون  أخرى  ةمن جه المحلّية
للبلدة  تخطيطيّ المفهوم ال .ةهيكليّ الات مخّططالتوجيهات إطار  تصميم مشهد بنايتهم في

الحاراتي في تصميم مشهد البلدة المرهون أو  البلدي العــام التدّخلة ال يطالب بقرويّ ال
ون ية يبرز أفضلكالنسيج  تطّورفي  متنّوعنتاج الالمتبني إن  .تجميعية بقرارات فردية

ترتيب ونظام  إنشاءهو  تخطيطيّ الهدف من المفهوم الإن  .ية الجديرة بالتقليدانالفرد
 أساسوضع و توجيه التطوير في البلدة و شاسعة أراض  وتقييد انتشار البناء على

تغير هذا المفهوم قد و  .البلدةحّيز  فياألرض  تالستصدار رخص بناء وتحديد استعماال
في  .دينيّ المللتطوير العربّية  البلداتتهيئة بدء سيرورة من  مؤخًرالمسنا فمع مرور الزمن 

التخطيط في المطالبة بإعداد مالحق بناء كجزء من يبدأ  ة الجديدةمفّصلات المخّططال
 األراضيالجديدة على األحياء  فيخاّصة  ،ات الجديدةمجّمعة للمفّصلات مخّطط

  .الدولة ةملكيّ جودة ضمن المو 

ات تنظيمية تخلو إعداد مخّططو  دينيّ مالتركيز عند تخطيط البلدة على تخطيط تّم  .ب
تصميم المنظر الطبيعي والمشهد البلدي من حيث مراحل و  دينيّ الممن عناصر التصميم 

عام قانون التنظيم والبناء في سّن  بعد ساسباألبدأ  يذالالعربّية  تخطيط البلدة تطّور
األرض استخدام  لتركيز على تحديد غاياتالحقة حيث انصب ابتعديالته ال 1965

من ِقَبل تسعينات القرن الماضي حّتى  اعتبر التخطيط المؤّسساتي .وليس على التصميم
 ات التخطيطمؤّسسكذلك حال  .الجمهور العربي وسيلة لفرض الهيمنة والرقابة الحكومية

العربّية  اتكوسيلة عقالنية لتقييد التطوير في البلد التخطيطتنفيذ التي كانت مسؤولة عن 
إلى  واخراجهالتنظيمي هذا المفهوم إن  تطبيقها.فيها ومراقبة األرض  ولتحديد غايات

المشهد البلدي ول ِ يما يجب إال أّنه لم كها إقرار ات و إعداد مخّططإلى  أدىالتنفيذ حّيز 
الذي يشمل  المدنيالتصميم  أهميةإزاء  يد الوعيتزا نالمس مؤخًرافقط  ا.خاص  ا اهتمامً 

إعداد تكنولوجيات جديدة تمكننا من  تطّور مستقبال.البلدة  تطّورتحديد توجيهات ونماذج ل
بدرجة كبيرة في احتواء ساهم والمباني  يالح، البلدة نحاءفة أكالات تشمل محاكاة مخّطط
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الربط المنطقي بين تخطيط يساهم  .حضري الكمركب هاّم في التخطيط  دينيّ المالتصميم 
ة تخطيطيّ  وحلواًل ا محوسبً ا مدنيً ا وتخطيط عصري وتكنولوجي يدمج تصميمً  تقليدي دينيّ م

َرةوسيلة إلى  قيدةمفي تغيير مفاهيم التخطيط من وسيلة    .ومتيحة مطوِّ

ن تخطيط بدو  تطّورتألّنها  نظًرا عضوي  تطّورالمتمّدنة بسيرورة العربّية  البلدة تتمّيز .ج
 مخّططال إقرارقبل  تطّورالبلدة في البدأت  فقد .يشمل توجيهات تصميمية ملزمة مدروس

ات عوبعد تقديم نسخ جديدة ومعدلة وتوس ،هإقرار بعد  طّورتاستمرت في الو  هيكليّ ال
 .للبلدةه للبناء والتطوير خّصصمالاألرض  لتطوير ْت م  إضافية ُض  يأراض متراكمة شملت

 إنتاجكبير على  تأثيرذات آلّية العربّية  للبلدة اعُتِمَدتة التي هيكليّ ات الّططمخاللم تشّكل 
 المشاريعقّلة فإّن  كذلكو  .للبلدة مبنيال والمشهد وعلى تصميم المنظر مبنيالالنسيج 

ة جديدة ببناء شعبي أو بمقاوالت لم سكنيّ تطوير أحياء ها في البلدة ومنُتَقام  التي العاّمة
بدون  .على تصميم منظرهاتؤّثر  البلدةحّيز  تطوير جديدة في مرّكباتأو ا نموذجً درج ت

على تصميم  تأثيرالفإّن  ين سلًفاموّجهو  ينمدروسين نظريّ تخطيط وتدخل تصميميين وم
ة مثل مساجد دينيّ مبان   داخل مشهد البلدةُتَقام  .هو محدودالعربّية  مشهد ومنظر البلدة

حيث  داخل المنظر العــام للدولةالعربّية  بالبلدةا خاص  ا صورة ومشهدً بلور ذات مآذن ت
مثل المدارس وفي  العاّمة المبانيكما أّن  .عن جارتها اليهوديةالعربّية  البلدةتختلف 

التي  الدولة أراضي مثل مشروع "ابن بيتك" علىاألحياء  بعض الحاالت تخطيط بعض
تغيير جزئي في التطوير  إدخاللى عأّثرت  قسائم بناءإلى  األرض تقسيمتعتمد على 

  .العضوي لمشهد البلدة العربية

في تغيير استعمال  المحلّيةومن ضمنها  العاّمة الّسلطاتالذي وضعته  سّلم األولوّيات .د
 ،هو تغيير استعمالها األولىالهدف من التخطيط في الدرجة  .للتطوير األراضي

أو  ،أحياء ضمن مشروع "ابن بيتك" امةقالدولة إل ةملكيّ أو ب األرض الخاّصة تخصيص
 الّسلطاتو السّكان وضع  .مدارسوخاّصة  ،عاّمةمبان   قامةإل األراضيتخصيص بعض 

محصلة  رُ بَ تَ عْ يُ  ات ال يراعي تصميم مشهد البلدة الذيأولويّ سّلم  سواءحّد  على العاّمة
 تدخاًل  نظريّ يزيائي والمقضية التصميم الف رُ بَ تَ عْ تُ  .هيكليّ للتطوير وليس غاية للتخطيط ال
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تصميم بيوتهم وعليه فهي  بشأن فرادفي قرارات األ العاّمة الّسلطاتمن ِقَبل  فيها مبالغً 
  .مبنيالللنسيج  أهميتها رغم سّلم األولوّيات أدنىموجودة في 

من  التدّخل في سراففي حاالت اإل لسّكانواأصحاب األرض هـ. خشية من اعتراض 
ة هيكليّ ات المخّططالفإّن  وعليه هور خالل تخطيط وتطوير البلدةات الجممؤّسسِقَبل 

الستصدار رخص بناء وشبكة طرق ضمنت ا شرطً تشّكل  ة للتطوير التيموّجهال معتَمدةال
ون الذين تعودوا على البناء قرويّ العرب الالسّكان  .الخاّصة ةملكيّ في ال التدّخل القليل من

في تغيير استعمال  إلزامتدخل خارجي وبدون قراراتها بدون  أساسوالتطوير على 
الجمهور ألزم  مّما عارضوا التخطيط والتقييدات المفروضة عليهم للصالح العامّ  األراضي

  .هتطّور يفاء بها في مرحلة ال يمكنه اإل بالقيام بمهامّ 

من  المحلّيةمن جهة وقيود السلطة  لسّكانقدرة تطبيقية وصيانة محدودة لساهمت و. 
التقاعس في منح  .المنظر البلديمشهد و الفي تصميم  التدّخل في تقليص خرى أ جهة

في اأُلَسر  ةغالبيّ االقتصادية ل وضعف المكانة المحلّيةفرض القانون من طرف السلطة 
بصورة غير مباشرة على  تأثيرلاالفرصة لتصميم مشهد بيوتهم وبالتالي العربّية  البلدة

الذين كانوا يدركون نقاط ضعف كال  ون مخّططالل واص .البلدة العامّ حّيز  تصميم
 .لمشهد البلدة العربية منّظموالبناء ال المدنيالتركيز على التصميم  تأجيلالجانبين في 

الشمولي العربّية  تغيير في تخطيط البلدة األخيرمن الجدير بالذكر انه طرأ خالل العقد 
والتوجيه لتطوير مشهد  لمدنياالتصميم مرّكب  يشمل التخطيط اليوم حيث مفّصلوال

التخطيط الذي  .البلدة أنحاءوحتى كامل الحّي و الشارع و البلدة ابتداء من مستوى البيت 
لتدخل  مرّكباتبما فيها الخاّصة  المصلحة فوق مصلحة الجمهور أّن تذويت إلى  دعا

حفاظ ويضمن ال الملكية الفرديةفي حّتى  اتي عام شرعي من ناحية معنوية وقيميةمؤّسس
آلّية  حسباتجاهات تطوير وفرص أو قيود و بواسطته توضع حدود  .العــامّ الحّيز  على

نه أذلك إلى  أضف .المقيمين في البلدةالسّكان  احتياجاتتلّبي  التياألرض  غايات
 مالكجودة األ يرفعمّما  ةملكيّ حقوق الة على تخطيطيّ بواسطة التخطيط تمنح حقوق 

بواسطة  .العاّمة هدافلألالخاّصة  األراضيتخصيص  في تبريريساهم و الخاّصة 
 هيكليّ ال مخّططاليساهم  ،ولذاالبلدة/ المنطقة  /مجّمعالتخطيط ترسم مالمح القسيمة/ ال
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بموجب مسار  مواصفات مدنيةبالمقارنة مع تطوير  مواصفات قروية في الحفاظ على
لتصميم  فرصةيمنح الو  محّددبلدي حّيز  فيأرض  التخطيط الذي يشمل تخصيص

ا يبتكر التخطيط إذن لغة وخطابً  .ةتخطيطيّ المشهد والمنظر البلدي بموجب مضامين 
ية التي تشمل لسّكانيلبي االحتياجات العصرية للشريحة اا عامً ا وحيزً ا متزايدً ا حضريً 

ا اتيً مؤّسسأيًضا  يعتبر الذي ،التخطيط .لفة معتمدة على تفكير عقالنيفرعية مخت فئات
جانب تبني التخطيط إلى  يتطّور لذا، .األرض في مقدمتها مورد ى توزيع موارديعتمد عل

لرسم مالمح تخطيط وتصميم  العاّمة ة المنظومةصالحيّ اعتراف بأيًضا  مدنيةبمواصفات 
التخطيط السليم يضمن التوازن بين الحفاظ على حقوق إزاء  والوعي دراك. اإلالبلدات

المعلومات  منالّيةزيادة شفافية و و  أخرى  من جهة اّمةالع من جهة واالحتياجات فراداأل
 التخطيط،بناء على تذويت مبادئ  المبادئ.يساعد على تبني هذه مّما السّكان  كاّفةل

تغدو رافعة لتغيير العربّية  للبلدات ومختلفةة جديدة هيكليّ ات إعداد مخّططيجب 
 . أيًضا العــامّ الحّيز  لصالح تطويراألرض  استعماالت

 تطوير كرافعة للتخطيط الوعي زديادا
تخطيط بأّن ال دراكفي الماضي اإلة السّكان العرب وقادتهم غالبيّ عندما ترسخ لدى 

االنتباه ولو بصورة تّم  مقيدةو اتية مؤّسسهيمنة  ُهَو أداة  هعلى مختلف مستويات هيكليّ ال
لوعي العــام لضرورة الكن  .في البلدات العربية العــامّ الحّيز  تطوير أهميةإلى  ضئيلة

منذ مطلع األلفية الثالثة بسبب ازداد كما أسلفنا العربّية  توفير الحّيز العــاّم في البلدات
أيًضا  ذلك فقد ازدادإلى  ضافةوباإل .مواصفات مدنيةإلى  مواصفات قرويةاالنتقال من 

ألرض ا لتغيير استعمال مسَبقالتطويري ال الحّيزي الوعي للصلة ما بين التخطيط 
عوامل عّدة  وكانت هناك .ةمفتوحعاّمة  أراضو حّيزات عاّمة  وتخصيص للصالح العامّ 

عداد ي الحاصل وعلى المطالبة المتزايدة إلدراكعلى التغيير اإل وال تزالأّثرت  قد
نشأت هذه و  .البلدة العربية تخطيط وتصميمو ات توجيهية يمكن حسبها تطوير مخّطط

نقاط نورد بعضها فيما عّدة  ها فيإجمالويمكن  تطّورال ملّيةعتوّجه  العوامل في سياقات
  :يلي
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ون بصورة يتصّرفالناس القائل إن  ة التركيزية المفهومتخطيطيّ ة المؤّسسفي التأّصل  
وهذا ما يعمل على توجيه  ." معدل /متوّسط إنسان" ،ةمتوّسطات مؤّشر عقالنية وحسب 

على هذا النحو بدأت  .ة للبلدة العربيةهيكليّ ت اإعداد مخّططتحديد قرارات التخطيط عند 
ة منحازة تخطيطيّ وتتخذ قرارات  يةلسّكانفئات اتنوع ال تراعيبعثرة التخطيط بصورة  عملّية

 ْت ثَ دَ حْ أَ  .سواءحّد  على لسّكانين وامخّططالظروف الفيزيائية والثقافية للو  الزمانو للمكان 
 ، ونمت منالّيةيآخر تحتتخطيط و  يط فوقيتخطالتخطيط الذي يدمج بين  عملّيةدمقرطة 
التخطيط هو فإّن  وبموجبهالعربّية  البلدات ُمناخفي ا تغييرً  ات التخطيطمؤّسسلالسّكان 

 .حاجة اجتماعية

داخل  أقلّيةبخصوص مكانته كحّتى  انتشر لدى الجمهور العربي مفهوم "المؤقتية" 
ترسيخ الشراكة في استغرق و  .لها معهتعامفي الدولة تجاهه و  وفي موقف الناشئةدولة ال

 حيث ر لغتهم وسلوكهميغيلت طوياًل ا وقتً العالقات المتبادلة بين الدولة ومواطنيها العرب 
استعداد للمستقبل  عملّية"الدائمية" مفهوم إلى  االنتقال من مفهوم "المؤقتية" يتطّلب

ة االستعداد للمستقبل الوعي لضرور  يتطّلب .المدنية جندةوشراكة كاملة في تصميم األ
 هيكليّ التخطيط التشجيع تغيير ثقافي في إجراء  ازدياد احتياجات السّكانولمواجهة 

 الحّيز إنتاج مسؤولّيةين مخّططلهذا االستعداد وتحمل المواطنين وال رئيسيةكوسيلة 
القيود التي وضعتها تسّببت  .ومطالب فوقّيةمراعاة توجيهات و تحتّية  بموجب احتياجات

فرص تطوير البلدات حّيز  الدولة برمتها ويشتق منهحّيز المديرة لة تخطيطيّ ة المؤّسسلا
للعمل آخر  ُمناخحلول أو ترتيبات الزمة في تكون  إيجادمواجهة التناقضات و و  تحتي ا

 العاّمةاألراضي و  للصالح العامّ  األراضيمواجهة مشكلة تغيير استعمال  - تخطيطيّ ال
 تضحفأعلى هذه االستعماالت في البلدة  تزايد الطلبيلبي مّما  ق ة وشبكة الطر مفتوحال

  .وقادتهمالسّكان  أجندةعلى  امطروحً وًعا موض قضية مظهر البلدة ومشهدها

بيد أداة كالتخطيط إلى  ينظرالتقليدي الشعبوي العربّية  القياداتما زال خطاب  
 هذا الخطاب أنّ علًما  ،التطوير عملّيةمن  حدّ للو السّكان  على تهافرض هيمنلة مؤّسسال

ات رئيسية مخّطط إقرارخلفّية  ة علىاألخير  السنوات الخمسبين وخاّصة  يتغيربدأ 
 يحدث .التطوير في الكثير من البلدات العربية لتحقيق ة تفسح المجالمحليّ ة هيكليّ و 



52 

 

ات مؤّسسالتوازي مع تغيير عقلية بفي البالد العربّية  تغيير خطاب قادة الجماهير
 دراكاإل في نفس الوقت يتطّوربدأ  انهإاّل  ،قوالب "" ناس يتشبثون بـبأّن ال التخطيط

 .التخطيط من اجلها د  عَ الثقافي للفئات الجماهيرية التي يُ التنّوع  وجود نهج يراعي هميةأل
ي الذي لسّكانة مالئمة من ناحية ثقافية للسياق اتخطيطيّ في والدة لغة  تطّورهذا اليتسّبب 

بظروف من المواطنة  ،تمّدن مشّوه وانتقائي عملّيةب ،بمكانة اقتصادية غير راسخة يتمّيز
ات مخّططوالمقصود إعداد  .طرافالمشروطة وفي واقع من العيش على الهامش وفي األ

 عوائقالثقافية والعمل على تفكيك القيود وال موخصائصه ماتهممّيز ومراعاة  السّكان إشراكب
 والقطرية المحلّيةة تخطيطيّ ة المؤّسسوال محليّ حقيقي بين المجتمع ال رساء حوار مهنيإو 

  .سس السليمة لصنع الثقةفي الواقع األتشّكل  هذه العوامل ألنّ 

في العالقات  تحّوالتة و سكنيّ ال نماطفي األ اتغييرً  التمّدنالتمدين و  عملّية أحدثت 
ذج أبوية تقليدية بين نما تأرجحع و فقد انشطر المجتم ،ة داخل المجتمع العربينتمائيّ اال

مع استعداد محدود في  "فوقية" ات فرديةإنجاز ونماذج ليبرالية عقالنية و  ة "تحتية"انتمائيّ 
قدرتنا على أمام  حالة من التحدي تأرجحفرض هذا الو  .ي والعمليدراكالمجالين اإل

 حاالتثّمة  ًما أنّ ِعلْ  ارتفاع منسوب العنف في البلدة تتمّثل في اجتماعيةأزمة  مواجهة
توزيع حقوق إلى  وحاالت أخرى  األراضيقرارات التخطيط وتخصيص إلى  ُتْعَزى 

النماذج الليبرالية  هميةالوعي أل .للصالح العامّ  األراضيالتخطيط وتغيير استعماالت 
 هدقيّ تإاّل أّنها  حماية الفردُتْعَنى ب الفرد بالمقارنة مع نماذج أبويةحرّية  لحفاظ علىلو 

 نماطبين التقاليد واألالعربّية  وتخضعه لرقابة اجتماعية تزيد من التوتر القائم في البلدات
 ُمناخر في سياق تطوير ح بعض هذا التوتّ رَ طْ يُ  .السلوكية الفاعلة في النموذج الليبرالي

هكذا  .ات اليوممخّططنمو واالزدهار وهو ما ينقصنا في لل عامّ حّيز  وجود يتطّلب عــامّ 
وازن صحيح بين تضمان و خاّصة  بملكّية أراضعلى  عــامّ حّيز  حاجة لتطوير تِ دَ لِ وُ 

 األرض ة ورفع جودةتخطيطيّ عطاء حقوق إ و  ةملكيّ حقوق من األرض  تغيير استعمال
 الفردية تهمملكي ون حسب نماذج ليبرالية لحفظ حقوق يتصّرفالذين السّكان  .الخاّصة

رؤساء سلطات  بيتجنّ  وهكذا .ة من ناحية جماهيريةبنماذج أبويفي نفس الوقت ثون يتشبّ 
 أراضجزء بسيط من حّتى  عن طريق القيام بمصادرة ولوخاّصة  أمالكبالمّس ة محليّ 

فردية  أرض ةملكيّ حماية حقوق لأبوية  فئةالحمولة كتتمترس حيث  للصالح العامّ خاّصة 
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 .بلدةالفي  العامّ للصالح  أراضتخصيص أمام  وضع عراقيليتّم  وعليه .لهاتابعة 
التصرف حرّية  بين النموذج األبوي الحمائلي والنموذج الليبرالي الذي يكفل للفرد تأرجحال

 األراضيتغيير استعماالت بعض أو  يعيق تخصيصته حمايلويستعين بالحمولة  بأرضه
 بلدةاستعمال القوالب االجتماعية األبوية والحمائلية في اليتسّبب  .للصالح العامّ الخاّصة 
كبيرة من  ِمساحاتتغيير استعمال يتّم  ال .توتر سياسي داخلي اندالعفي العربّية 

ة رئيس ؤيدي أو أبناء حمولمعلى حساب أراضي  للصالح العامّ  األراضي ومصادرتها
ة على تبّدل تغيير استعمال ومصادر أيًضا  المحلّيةتبّدل القيادة يؤّثر  .المحلّيةالسلطة 
 تخطيط البلدة وتخصيص وتغيير استعمال من صعوباتيزيد ف للصالح العامّ  األرض

  .للصالح العامّ األرض 

اجتماعية -سلوك أبوية من حيث تبني عادات جماهيرية أنماطالوعي لالزدواجية في  
للصالح األرض  حول تغيير استعمال صنع القرارو الملكية  ليبرالية من ناحية أنماطوفي 
بّد  ال .ةتخطيطيّ ال دواتمالءمة اللغة واأل يتطّلب ب القانون حسها تسجيلتقسيمها و و  العامّ 

التخطيط ونظام  عملّية دارةوبناء الثقة في المنظومة الشائكة إل عوائقال زالةإل من ذلك
األرض  تغيير استعمالحــول و  .الميراث مثلة متنّوع سبابأل متغّيرال األراضي

تيسيره لالطرق التي يمكن استعمالها  جندةاأل الفيزيائي تطرح على العــامّ الحّيز  الحتياجات
  .متيح هيكليّ من خالل تخطيط 

 حلواًل  تتطّلبهم االستثنائية أوضاع أنّ ة األخير  اآلونةحّتى  السّكان العرباعتقد  
حــول الحاصلة  شكالياتر في اإليتغيّ بدأ  هذا المفهوم أنّ  غير خاّصة ةتخطيطيّ وترتيبات 
تواجهها  تحّدياتعلى مشاكل و  االطالعفي ضوء سّيما  والعربّية ال البلدة إدارةتخطيط و 
 بشكلومشاكل تواجهها بلدات يهودية مجاورة  بشكل عامّ  في العالم أخرى  مجتمعات

تعامله مع تخطيط بأن  دراكيتغلغل لدى الجمهور العربي االعتقاد واإلبدأ  وهكذا .خاّص 
الحّيز  إدارةو التطوير و لمشاكل التخطيط  تماًما مشابه صعدةبلداته على مختلف األ إدارةو 

يهودية  اتعالم ومن ضمنها بلدأخرى في المجتمعات لدى وتصميم البلدات  العــامّ 
 .األرض الخاّصة االحتياجات والتطوير علىو من حيث الحجم العربّية  مشابهة للبلدات

بالمقارنة عربّية ال البلدةتمّيز  مرّكباتاستعمال مصطلحات مناسبة ل دراكهذا اإليتطّلب 
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ا استعدادً أيًضا  جانبهاإلى  نطورأن  يجب .البلداتأشكال  تطّورة في عالمي مرّكباتمع 
وسط بين غايات  تسوية وحلّ إلى  وضع سياسة أو التوصللل خارجي وجاهزية لتدخّ 

 التعاطي مع كيفّيةذه الخطوات في تساعد ه .هيكليّ متناقضة من خالل التخطيط ال
ط والتطوير البلدي وفي نفس الوقت تسوية النزاعات والتناقضات بين التخطي تحّديات

  .تطوير البلدات العربية"الخصوصية" و"النظرة العالمية" في تخطيط و 

التوّجه الوعي لضرورة تغيير  يتكّون بدأ  في سياق القضايا المطروحة على بساط البحث
لتلبية احتياجات شريحة  المعّدة ألراضياو  العــامّ الحّيز  ولزيادةالعربّية  للبلدة تخطيطيّ ال

ستعرضها فيما ن التي تحّوالتالخلفّية  تكّون هذا الوعي علىو  .سكانية في مرحلة انتقالية
 يلي.

 العــامّ  الحّيز لتطوير تخطيطيّ  نهج ابتكار تتطّلب العربّية البلدة في تحّوالت
ا ألفً  156ل من إسرائيعرب في ازداد عدد المواطنين ال .المبنيةواألرض  يلسّكانالتكاثر ا

 حصاءاإلدائرة ) 2015مليون نسمة في عام  1.5حوالي إلى  ،1949في عام 
 2300من السّكان  ازداد عدد مثاًل، على مستوى بلدة مثل كفر مندا .(2016 ،المركزية

 .(2016 ،خمايسي) 2016نسمة في عام  19000حوالي إلى  1961نسمة في عام 
خالل العقود الستة أضعاف  بعشرة متوّسطبالالعرب في إسرائيل  ازداد عدد المواطنين

بالمقارنة ا ضعفً  12-15بـ  المبنيةاألرض  وازدادتإسرائيل، دولة  إقامةالتي مرت منذ 
 مبنيةال األراضيوفي السّكان  عدد ازديادوأّدى  .البلدة نواة  في المبنيةاألرض  مع حجم

 مدنيةالعرب اليوم في بلدات السّكان  ن% م94 يسكنحيث  نيةيمدظهور بلدات إلى 
ثّمة  ،مستقلةعربّية  ةمحليّ سلطة  84من بين  .المركزية حصاءاإلبموجب تعريف دائرة 

هذه تتمّخض  .ألف نسمة 25من أكثر  منهاكّل  سّكان عشرة بلدية ويبلغ عدد إحدى
ستكون ر ات في هذا المضماتوّقعوبناء على ال ،طلب المسكنالتغييرات عن ازدياد في 

العرب في  لسّكانل مسكنألف  300حاجة لتوفير حوالي  2016-2040 بين عامي
ويحدث تغيير بنيوي في نفس الوقت مستوى الحياة يرتفع  .(2015 ،خمايسي)ل إسرائي
 تتطّلباحتياجات جديدة  مدنيةمواصفات إلى  عند االنتقالتظهر  .الحياة أنماطفي 

 .ةمفتوحال العاّمةاضي األر و  العــامّ الحّيز  في منالّية
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مجتمع حضري في تقليص العمل في الزراعة إلى  زراعي االنتقال من مجتمعل تمثّ 
 عملإلى  ل الزراعةيوتحو العربّية  % من القوى العــاملة4والذي يقدر اليوم بحوالي 

تزاول  .)بالزراعه( التي ما زالت تعتاش من مزاولة هذا العملاأُلَسر  مكمل لتلك ودخل
على  مدنيةسلوكية ا أنماطً تها غالبيّ غير زراعية وتتبع  اليوم اعمااًل العربّية  اأُلَسر ةغالبيّ 

يومنا هذا. حّتى  من العالم األبوية والحمائلية لم تختفِ  نماطاألأن  رغمالصعيد الفردي 
وعلى  العــامّ الحّيز  على تزايد الطلبفي  مدنيةال نماطاألإلى  االنتقاليتمّثل  كما

  .وحضري  قرويّ بلدي  نمطللتفريق بين ا مؤّشرً تشّكل  ة التيمفتوحال األراضي

مجتمع عصري حضري باالنتقال من السكن في إلى  واالنتقالالسّكان  عدد ازدياد يقترن 
عدد المساكن واالزدياد  ازدياد .(2008 ،خمايسي)شّقة  السكن فيإلى  بيت أرضي

التابعة  األراضيتقليص و  المسكن طلب أنماطتغيير و ة سكنيّ الملموس في الحلول ال
البناء والهندسة  عملّيةتغيير التقنيات المستخدمة في و المتاحة للبناء الخاّصة  ةملكيّ لل

 المجالهذه العوامل كّل  فسحت، األرض من ال يمتلكون ازدياد عدد و المعمارية للمباني 
الم وفي المدينة متعارف عليها في الع سكنيةة في عمارات سكنيّ االنفتاح لحلول أمام 

بما في ذلك الخاّص الحّيز  هذا االنتقال المصحوب بتقليصزاد وقد  ،اليهودية المجاورة
ة وعلى مفتوحال العاّمة من الطلب على الحدائق بيت أرضيحول خاّصة  حدائق

  .والبلدةالحّي  أللعاب االطفال في مخّصصةال األراضي

ملكية  أسلوبفي االنتقال من أيًضا  مدنيمجتمع إلى  زراعي االنتقال من مجتمعيتمّثل 
إلى  األرض تقسيمل أسلوبإلى  المملوكةاألرض  تقسيمالتقليدي المعتمد على  األراضي

تطبيق البناء الذاتي وحتى  ،حسب نموذج مشروع "ابن بيتك" شقق قامةقسائم بناء إل
قسيم القسيمة تفي  الميراث في المجتمع العربي عملّيات تتسّبب .عمارات سكنّية إقامة

 .معتَمدو  مفّصل هيكليّ  مخّططتوفر مناليتها بموجب لت قسائم فرعيةة عدإلى  الواحدة
مّما قسائم بناء إلى  الزراعية األراضيتقسيم على طريقة  قسائمإلى  التقسيم عملّيةتعتمد 

مخّطط مفّصل حقوق بناء بموجب تلّقي  فيو  األرض تحسين رفع جودةفي  عاًل يساهم ف
حسب % بدون دفع تعويضات 40حتى ) األرض تغيير استعمال جزء منفي و من جهة 

طرح ي .من جهة أخرى ، القسيمة وعموم الجمهورسّكان  لخدمةمعّدة  أراضإلى  (القانون 
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تخلق فرصة ي ،عــامّ حّيز  قسائم بناء الحاجة لتطويرإلى  زراعيةأرض  قطع تقسيم
 مالكمن األ للصالح العامّ  األراضيلتغيير استعمال  فرازجهاز التوحيد واإللتحقيق 
تلبية لالعربّية  قسائم في تخطيط البلدةإلى  األرض تقسيمبهذه الطريقة يتعزز و الخاّصة 

الخاّصة  مالكة على حساب األمفتوحال العاّمةاألراضي و مثل الطرق  العاّمة االحتياجات
 للصالح العامّ ة الخاّص  األرض قسم من ويتّم تحويل ،التي تحظى برفع جودتها من جهة

 .أخرى  من جهة

قسائم إلى  هناك أهمية لمنالّية األرض المقسمة نتمائيّ في المجتمع الزراعي التقليدي واال
 اجتماعية ورمزية. ميةيَ االجتماعي وقيمة قِ  لمبنى الطبقيلسواء للمعيشة اليومية و مفلوحة 
 عملّيةع م .األرض ال يمتلكون من بمركز اجتماعي أعلى مأصحاب األرض يحظى 

مية لألرض واكتسبت قيمة عقارية تكاد تكون بشروط يَ التمدين تراجعت القيمة الرمزية القِ 
الرمزية و العرب متمسكة بالقيمة االجتماعية السّكان  ةغالبيّ ما زالت و  الحرّ  السوق 

ات مؤّسسبين الحركة الصهيونية و األرض  الصراع علىظّل  والوطنية لألرض وذلك في
تسبب هذا الصراع القيمي في و  .أخرى  من جهة والمواطنين العرب من جهةل إسرائيدولة 

نتائج الصراع الجيوسياسي عززت  حيثات الدولة مؤّسسالعرب بالسّكان  زعزعة ثقة
األرض المملوكة  العرب للحفاظ علىالسّكان  وعياألرض  على الوطني /والقومي

ولذا فلم يشهد  .اعقاري  ا كونها موردً عدا  ،اجتماعية وقوميةو كقيمة معيارية خاصة  بملكّية
قليل من ابرام عدد ى و ة ساألخير  اآلونةحّتى العربّية  في البلدات األراضيسوق بيع 

في  األراضيانتعاش سوق بيع يعّبر وعليه، بناء ال أراضي خاّصةو  األراضيصفقات 
من  رضاالإلى  نظرة المواطن العربيعن حدوث تغيير اجتماعي في العربّية  البلدات

 ياسيةوس اجتماعيةالتفريق بين الوطن كقيمة معيارية و في و  ،نظرة عقاريةإلى  نظرة قيمية
يساهم هذا التفريق في  .هامّ الي ساساألعقاري المنتج بين كونها اليجب الحفاظ عليها و 

في تكثيف البناء أيًضا  يتسّببأّنه إاّل العربّية  والشقق في البلدات األراضيانتعاش سوق 
  .العــامّ الحّيز  الطلب علىيادة ز و 

مواصفات ب) شعبيء حسب نموذج حيزي لبنا تقريًباالعربّية  البلدات ةغالبيّ ت تطّور لقد 
في النقب الجديدة البدوية العربّية  عدا القرى/البلدات .األرض الخاّصة على (االستدامة
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بين تفاوًتا  سلفية الثالثة نلمفمنذ مطلع األ ،ةمدروسبصورة منهجية  خّططت التي
صورة و  ائفيةالوظو  المبنيةاألرض  تطّورشكل و السّكان  ينعكس في عددالعربّية  البلدات

لتطبيق  العاّمةاألراضي تطوير أحياء جديدة على و الهجرة  الستقبالاالنفتاح و البلدات 
 .العــامّ الحّيز  منالّيةحضري و المستوى والبالمقارنة مع "ابن شقتك"  ،مشاريع "ابن بيتك"

بين مختلف  حالة تنافسيةخلق تتتراوح بين الشبه واالختالف و  عملّيةوهكذا تحصل 
مستوى و االقتصادية واالجتماعية  النشاطاتحجم و الخدمات  منالّيةالبلدات بخصوص 

  .وطابع ومشهد البلدةالتحتّية  وجودة البنى

بين البلدات  يمّيز هو جزء من التفاوت الذيالعربّية  في البلداتالتفاوت الحاصل 
عن البلدات تماًما  غير منعزلةالعربّية  البلداتفالمجاورة العربّية  اليهودية والبلدات

ات خّصصتاليهودية المجاورة حيث نجد بين الجانبين عالقات واكماالت وظيفية بموجب 
العرب وقادتهم اليوم باالنخراط في السّكان يطالب فنسبية وتنافسية لكّل بلدة  اتأولويّ و 
الصالت والعالقات بين  .كمالهاإستفادة منها و لالية قليملمنظومة البلدية القطرية واإلا

 تقسيمفي  يتمّثلوظيفّي  والبلدات اليهودية تضعها في حالة من تنافسالعربّية  البلدات
 الذي للصالح العامّ  األراضيمستوى تخصيص  هاموارد التخطيط والتطوير ومن ضمن

  .البلدة تطّورعلى مستوى يؤّثر 

بازدياد الحاجة لتوفير العربّية  ة في البلداتمتغّير واالتجاهات ال تحّوالتيمكن تلخيص ال
التغييرات  .محليّ الزيادة رفاهية الفرد والمجتمع إلى  تهدف مدنيةفرص عمل وأداءات 

 أوقاتأيًضا  ة خلقتمتوّسططبقات أثرها  لىعبنيوية في سوق العمل والتي ظهرت ال
 تطوير تطّلبتمعيشية  أنماطعلى ظهور وأّثرت  ات جماهيرية مختلفةفراغ لدى فئ

الملكية  تعاظم المنحى الفرداني في .البلدة /ةمدنيفي الة مفتوحعاّمة  أراضات و متنّزه
إلى  الفراغ والخروج أوقات للترفيه فيأراض  عاّمة  األداء والعائلة يعجل البحث عنو 

 .العــامّ الحّيز 

زيارة و السياحة و  عالموسائل اإلو على العولمة بواسطة االنترنت لعرب اانكشاف ساهم 
ي ز االنفتاح على العولمة الفاعلة من خالل تقليد وتبنّ يعز في تمدن مختلفة في العالم 

ساهمت هذه  .نسبي ا في محيط بلدة صغيرة مدنيةسلوكية وثقافة استهالكية  أنماط
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 .ومشهد بلدي عامّ حّيز  تخطيط ألهمية التغييرات البنيوية والوظيفية في تنمية الوعي
 لسّكانومشهد البلدة عن احتياجات داخلية ل العــامّ الحّيز  نجمت بعض الدوافع لتطويرو 

أو نتيجة لتطبيق  ،من تقليد سيرورات حاصلة في المدن اليهوديةاآلخر  البعض دَ لِ فيما وُ 
دوارات في  إقامةل وضعتها وزارات حكومية كشرط لتمويل مشاريع مث أنظمةتوجيهات و 

إطار  في .وشوارع رئيسية شريانيةجزر مرورية في شوارع  إقامةو شبكات الطرق 
الذاتية بواسطة  دارةاالستعداد لإلأيًضا  ازدادالعربّية  التغييرات الحاصلة في البلدات

 ،العــامّ الحّيز  إدارةة تخطيط وتطوير و صالحيّ ي وتولّ  المسؤولّيةل تحمّ و اآلليات البلدية 
الفرد أو العائلة لدى النفراد في إطار حّيز خاّص انزعة  هذه المظاهر لم تلغِ أن علًما 

  .النووية

وفي العربّية  في البلدة العاّمةاألراضي وفي الحّيز شّحة  هذه التغييرات فيطعنت 
هذه الدراسة ُتعنى  .ات ورغبات المواطنين العربتوّقعالمشهد الناشئ غير المتوافق مع 

األراضي و  العــامّ الحّيز  وخصائص منالّيةة بين المنشود والموجود من حيث مدى الالفجو ب
  .مشهد ومظهر البلدة العربيةو ة مفتوحال العاّمة
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  الدراسة ومنهجية بنية :3 الفصل
العربّية  في البلدات العــامّ الحّيز  وخصائص منالّيةعملت هذه الدراسة على فحص 

إلى  هاترمي نتائج ةمتنّوعذات جودات نوعية ات هجيّ ومشهدها من خالل استعمال من
ل من وجهة نظر إسرائيفي العربّية  البلدة تطّور حولالمتوفرة  لوماتالفراغ في المعسّد 

ها على مشهد تأثير و  هالتي طرأت عليه واتجاهات تطوير  تحّوالتوال العــامّ الحّيز  خصائص
المدن سّكان  ة وليسمستقلّ عربّية  اتالدراسة تتناول بلدأّن إلى  شارةالبلدة مع اإل

الفلسطينية في القدس الشرقية األحياء إلى  أيًضا تتطّرق لم ها إلى أنّ و  المختلطة/المشتركة
  .التي تعاني من مشاكل مشابهةو 

فقد  .التي يمكن اعتبارها طالئعيةو هناك القليل من الدراسات التي سبقت الدراسة الحالية 
 للبلدات الحّيزي التخطيط و المشهد البلدي و  العــامّ الحّيز  قضية تناولت الدراسات السابقة

 ؛1984 ،جبالي)فيها من وجهات نظر مختلفة  العاّمةاألراضي وطرح عرض العربّية 
رحه هذه الدراسة في اشتمالها على طن التجديد الذي تكمُ يَ  .(1998 ،وجبارين يونلو

والذي العربّية  في البلدات العــامّ الحّيز  واقعوتحديد مالمح تحليل وتفسير و دراسات سابقة 
 ةقرويّ من مواصفات سياسي ال-جتماعيالوظيفي واالو  الفيزيائيالتحّول  يشهد حالة من

اء ذلك من خالل توجيه النقد البنّ وتّم  .(2012 ،خمايسي) نيةيمواصفات مدإلى 
بمختلف  لعاّمةااألراضي القائمة وتقدير الطلب على  العاّمةاألراضي توفير  عملّياتل

  .جديدةالتجاهات االرصد و  مستقباًل ها أنواع

الذي تعرضه هذه الدراسة على فحص ومسح ما يجري التوّجه نقطة االنطالق و تعتمد 
تفترض  استثنائية.عالمية وغير قطرية / من وجهة نظر العربّية  اليوم في البلدات

واستهالكه عن  العــامّ ّيز الح العرب ال يختلفون في موقفهم منالسّكان  أن الدراسة
وهذا ال يعني انه ليست لدى هذه الشريحة احتياجات وخصائص ثقافية  أخرى.مجتمعات 

 إدارةأن  غير ،في السياق الجيوسياسي والبنيوي الذي يعاني منه المواطنون العرب ةممّيز 
كذلك  متعّلقاقتصادي و و بنيوي و  إداري و سياسي أمر  هي العاّمةاألراضي وتوفير 

يشمل العربّية  وهو الفحص التفاضلي للبلداتآخر  هناك تجديد .الرواية التاريخيةب
بخالف  ،ها وتخطيطهاتطّور  عملّيةو حجمها و التفاوت وعدم التجانس حسب شكل البلدة 
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هذه  تتمّيز .لإسرائيالعرب الفلسطينيين في السّكان  المنتشر في بحث المتجانسالتوّجه 
 صّناع القرارل أدواتوصندوق  ات تدخلسياس ،ا للعملم مسارً الدراسة بتوّجه تطبيقي يرس

الحّيز  وتطوير إدارةو  العاّمةاألراضي شّحة  مشكلةحّل  وا منيتمّكنولمندوبي الجمهور ل
 عوائقبعض ال إزالةوداخل البلدة و  خارجوتحسين مشهد البلدات على مستوى  العــامّ 

 العاّمةاألراضي صيانة وتوفير و طوير تو  إدارةفي الحاّدة  األزمة المتراكمة في ضوء
 .وانعكاساتها على تصميم المشهد البلدي

 الدراسة فرضّية

ل االنتقال من إسرائيالمواطنين العرب في  أوضاعة بمكانة و متعّلقالعوامل المن بين يبرز 
بدأت  مجتمع شبه حضري إلى  ج لهمنتِ غير للحّيز العاّم  تقليدي مستهلك قرويّ مجتمع 

 في هذه المراحل الفجةتفتقر هذه الطبقة و  ،ة من ناحية اقتصاديةمتوّسططبقة تظهر فيه 
 .ا الفيزيائيمحيطهولتغيير مشهد البلدات و  العــامّ الحّيز  نتاجإلة تطّور تقاليد راسخة ومإلى 

حسب لذلك  المعّدةاألرض  الموارد المالية ومواردوقّلة  العــامّ الحّيز  س انعدامما يكرّ 
 عدم وعيو  المحلّية الّسلطاتبعه المشّوه الذي تتّ  سّلم األولوّيات ويري هوتخطيط التطال

ينظر  الخاّص.الحّيز  في التركيز على سرافواإل العــامّ الحّيز  تطوير هميةألالسّكان 
 تابع للدولة التي تفتقر نظرته نحوهاعلى أّنه  العــامّ الحّيز  تطويرإلى  الجمهور العربي

  .لمصالح المشتركة والثقة المتبادلةلية أساس مرّكباتإلى 

 بحثال أساليب/طرق 
 واالتجاهات الحاصلة في تحّوالتهذه الدراسة الستيضاح خصائص ال أتت وانطلقت

من نقطة انطالق طريقة متعددة المجاالت العربّية  وفي مشهد البلدات العــامّ الحّيز 
(multi-disciplinary approach). مناهج بحث  عدةعمال تستلزم هذه الطريقة است

تها غالبيّ اعتمدت في و  ،متنّوعةل وفحص وبحث الموضوع من وجهات نظر مّ أتكفل ت
  :وهي ،على الطرق النوعية

 العــامّ  ُمناخالوصلتها ب العــامّ الحّيز  ات التي تتناول ظهور فكرةدبيّ مراجعة األ .أ
الع على واالطّ خاّص  بشكل العربّية وفي البلدات بشكل عامّ  المفتوحة العاّمةاألراضي وب
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ات مخّططت مراجعة تمّ و  .تطوير البلدات العربيةات التي تتناول موضوع تخطيط و دبيّ األ
خلفّية  ات علىمخّططجعة الامر تّمت  .ات التخطيطمؤّسس تعتمدهاة مفّصلة و محليّ ة هيكليّ 

 اتمخّططحسب  ِمساحةتخطيط ال مسألةلالقيام بفحص دقيق إلى  يهدفجّوّي  تصوير
األرض غايات )الواقع اليوم أرض  بالمقارنة مع االستعمال الفعلي على معتَمدةة هيكليّ 

 األراضيوجود الكثير من إلى  االلتفاتتّم  وبالفعل فقد .(ها الفعليةبالمقارنة مع استعماالت
 لمغير أّنه  ةمفّصلوال المحلّيةة هيكليّ ات المخّططحسب العاّمة  يَ أراض ة لتكون مخّططال

شمل هذا المسح و  .أجله من ْت خّصصستعمال الذي حسب اال األراضيتطوير هذه يتّم 
 ،http://www.govmap.gov.ilمعلومات من موقع االنترنت الحكومي "جوفامب" 

 أراضي وسلطة سكانوزارة البناء واإل تعتمدهاة هيكليّ ات مخّطططبقات ل إضافةوب
ات مخّططتجميع  ،وقطع أرضائم وقس مخّططخلفّية  هذه الطبقات على إضافة .إسرائيل

ة في مفتوحال العاّمة ِمساحةال منالّيةيتيح فهم حالة مّما جّوّي  تصويرخلفّية  على
هذه الرسوم  بعُض  ْت ص  قُ و  .حجمها وحتى استعمالها ،هاتقسيم ،ةهيكليّ ات المخّططال
  .في هذه الدراسة الواردةتوضيح وتدعيم االعتقادات لمن هذا الموقع  ْت خَ سِ ونُ 

 ،مهندسين ،مساحين ،مقاولين ،ورشة بمشاركة مندوبين عن رؤساء سلطات ُأقيمت .ب
 ومن ثم األولىفي الورشة نتائج الدراسة  ْت َض رِ عُ و  .من الجنسين -عاّمة  وشخصيات

رت الورشة عن روح الخطاب واللغة عبّ و  .ا للنتائجولي  أا مسائل شملت تلخيًص  وقشتن
ة وتصميم مشهد البلدة مفتوحال العاّمة راضيواقع الحالي لألالمهيمنين اللذين يتناوالن ال

تجمل  .العاّمةاألراضي واجهها لتطوير نالتي  تحّدياتالمشاكل والو  عوائقت فيها الحَ رِ وطُ 
حالة مالمح الت في الورشة ومقابالت شخصية شملت تحديد حَ رِ الدراسة األفكار التي طُ 

التي يقترحها وتوثيق ومسح الحلول  قعوائالاستيضاح و  تحّوالتالرصد الراهنة و 
في وخاّصة  هاثارتُ إِ  ْت يدَ عِ أُ فكار ألأو معّينة  لنقاط أهميةثّمة  أن من البديهي .المشاركون 

 تخطيطيّ ال-والُبعد الفيزيائي للحّيز العاّم  الرواية التاريخية-العالقة بين الُبعد السياسي
  .والوظيفي

 المحلّية الّسلطاتجية مع شخصيات معنية في ة شبه منهمفتوحمقابلة  25جرينا أ .ج
وأحياًنا  ،بصورة عشوائيةمع العلم أّنهم اختيروا مندوبي وزارات حكومية ومهنيين عرب و 
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نقاش إلى  تمقابالت امتدّ  امعه تيَ رِ جْ أُ بعض الشخصّيات كجزء من لقاءات عمل مع 
 .ومشهد البلدة العربيةة مفتوحال العاّمةاألراضي واستيضاح قضية  العــامّ الحّيز  حول

الحّيز  حصلنا من خالل هذه المقابالت على تقارير حول مواقف ومفاهيم حيال حالةو 
وكانت محصلة هذه المقابالت نتائج جوهرية للدراسة  .ومشهدهاالعربّية  في البلدات العــامّ 

  .تها الراهنةفي حالالعربّية  ومفهوم المشهد البلدي في البلدات العــامّ الحّيز  لفهم خصائص

مسح لالعربّية  المحلّيةت نتائج الدراسة على استطالع شامل للسلطات اعتمد .د
في  محليّ مركز الُحكم الدراسة لصالح إلجراء  استمارة مغلقة هضمن ْت جَ رِ دْ أُ و احتياجاتها 

 .المحلّية الّسلطات% من 50االستمارة مندوبو حوالي  أسئلةعلى أجاب  .2015عام 
  .سلطة 42ا من نا ردودً يْ تلقّ إليها  ت االستمارةُ لَ سِ رْ أُ عربّية  ةمحليّ طة سل 84من بين 

 (بند د السابق) ،2015نتائج االستطالع السابق الذي جرى في عام إلى  ضافةهـ. باإل
جمع معطيات حول ل (175صفحة  ،انظر ملحق)بهذه الدراسة خاّصة  استمارة ُوضعت

ومشهد البلدة  العاّمة ِمساحةبخصوص ال ّيةالمحل الّسلطاتمواقف ومفاهيم مندوبي 
سلطة  27من  انا ردودً يْ تلقّ منها تعبئة االستمارة  بَ لِ ة طُ محليّ سلطة  84من  .العربية

كان هدف االستمارة  .العربية المحلّية الّسلطاتمجَمل  من 32حوالي %تشّكل  ةمحليّ 
 صنع القرار عملّيةو  عوائقال ،المواقف ،االحتياجات ،العاّمةاألراضي فحص خصائص 

المعلومات وقد ُحلَِّلت  .ومشهد البلدة العربية العــامّ الحّيز  حول حلول ممكنة لتطوير
الوتائر إلى  اتوّصلتاللتين  SPSSوالمعطيات باستعمال برمجية اكسل وبرمجية 

  .والمعدالت وساعدتا الباحثين على استخالص استنتاجات قبيل إعداد رزمة توصيات

 )ر.خ( والُمِعد لهذة الدراسة الباحث الرئيسي .خدمت الدراسة" الباحث كالعب" طريقة .و
تطويرية وشارك في طواقم و ة مفّصلة و هيكليّ و ات رئيسية مخّططبرامج ل وأعدّ  خّطط

 امن تجربتهت وساهمت مقدّ  الكبيرة ة. هذه الخبر على مستويات مختلفة عديدةتخطيط 
؛ مستشار نهاث واستصدار استنتاجات مفي استعراض وتحليل مضامين البح الغنية

 .العاّمة مدن خبير في تخطيط الحدائق والمباني مخّططالدراسة هو مهندس معماري و 
ويعرفون العربّية  البلدةحّيز  مساعدي البحث يقيمون في الباحث والمستشار وبعض

ى تتأتّ عربّية ال وبالتالي فدراستهم لواقع البلدةمق بعُ اللغة والروايات التاريخية و الخطاب 
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الخطاب و معرفة أدق التفاصيل و نتائج المشاهدة المشاركة  .اطالع مباشر عبر
واالتجاهات  تحّوالترصد ال ،وفي تفسير العواملالمح واالزدواجية في تحديد الم

 لصالحهذه العوامل  االستفادة منتّمت العربّية  ومشهد البلدة العــامّ الحّيز  بخصوص
 إنتاجوالمهنية في العربّية  تيناعدو البحث الذين يتقنون اللغمسساهم وقد  .الدراسة

مقارنة والتحقق إجراء  ساهم االستيضاح الناقد فيو  .خطاب ونقاشات بين طاقم البحث
  .الحصول عليها من ورشة العمل والمقابالتتّم  من النتائج التي

ن منشورات دائرة حيث شملت تركيز معطيات م خدمت الباحث الدراسة الكميةكما أّن  .ز
صادرة  ةتخطيطيّ كتب سنوية  ،الجليل جمعّيةللرأي أجرته  استطالع ،المركزية حصاءاإل

 .ة معتمدة للبلدات العربيةهيكليّ ات مخّططتركيز معطيات من  ،عن دائرة التخطيط
ة للوقوف عن كثب مفتوحال العاّمةاألراضي جوالت في البلدات وفي  ْت رَ وِّ وُص  ُأقيمتو 

 Google-بعاد بواسطة ا بعدسة ثالثية األهفيالتجّول  البلدة التي يمكنعلى مشهد 
Earth: https://www.google.co.il/maps/place. 

 العــامّ  ُمناخالو  العــامّ الحّيز  التي يواجهها تطوير عوائقلاع طرق البحث فهم تنوّ أتاح لنا 
ر الدراسة لتقديم توصيات في بَ بعض عِ  ْت لَ مِ عْ تُ سْ اُ  بصورة مسهبة وقدالعربّية  في البلدات

المقابالت و خالل النقاشات  ْت حَ رِ توصيات طُ  ،العــامّ الحّيز  المستوى السياسي لتطوير
 إحصاء المحلّية الّسلطاتمندوبو عّبَأها نتائج االستمارات التي تاحت أ .االستماراتفي و 

لم يكن الهدف  .اتة ومشهد البلدمفتوحال العاّمةاألراضي ل خصائص المقوالت التي تعلّ 
ثيرت في المقابالت أُ التحليالت والتوصيات التي و من هذه الدراسة عرض المواقف 

يعّبر  ح تحليلرِ اقتُ ف المقابـَلينموافقة  لم نتلق  ألّننا  واالستمارات باسم الناطقين بها وذلك
 ومع ذلك فنحن نقدم الشكر للمشاركين في البحث الذين .عن وجهة نظر المؤلفين فقط

  .كبير في هذه الدراسةحّد إلى  ساهموا
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 الدراسة تنفيذ اعترضت التي والعوائق الصعوبات
 علًما ،حداثتها رغمية أساسدراسة تشّكل  هذه الدراسة الأن  يدرك طاقم الباحثين حقيقة

 ساسباأل أخيرالتنجم حيث  لت تنفيذهاعطّ  عوائقصعوبات و تعّرض لسير الدراسة بأن 
 أعاَدتا الطلب مرارً  إعادةبعد  .المحلّية الّسلطاتمندوبي من ِقَبل  اراتعن تعبئة االستم

القيود الزمنية والموارد دون توسيع رقعة حالت وقد االستمارة كاملة  الّسلطاتبعض 
إاّل أّنها  تبدأ الدراسة النقاش حول الموضوع .المحلّية الّسلطاتمن  االدراسة لتشمل مزيدً 
إلى  ندعو الباحثينفإّننا  غطيه من وجهات نظر مختلفة ولذاتأن  ال تغلقه وال تحاول

لغرض أو  مزيد من الدراسات الستكمال نتائجهاجراء االعتماد على هذه الدراسة إل
  .لمقارنةا
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 العربّية  البلدات في العــامّ  الحّيز :4 الفصل

 .عضوي ان كوّ تت التي بدأت قرى حول نواة الل إسرائيفي العربّية  البلدات ةغالبيّ تطّورت 
 ،حورةو كسيفة و العرب في النقب مثل رهط السّكان  وتمدينجميع تل ةدينيّ مبلدات خّططت 

كبلدات أيًضا  خّططتو العرب البدو في الشمال السّكان  لتجميع ُأقيمتوالبلدات التي 
 باقي البلدات ْت عَ توس  وقد  .بير المكسور وبسمة طبعون و صغيرة مثل الزرازير  نيةيمد
 وانتشرت فيوتوسعت ازداد عدد سكانها  تطورت حول نواة تقليدية بعد ان التيربّية الع

 تطّور تخطيط يعيق أساسبل على  مسَبقتخطيط  أساسليس على  المبنيةاألرض 
 العــامّ الحّيز  تطّورل نظريّ الاإلطار  باستعراض هذا الفصليبدأ  .البناء وانتشاره

 عملّيةفي تمّر  التيالعربّية  البلدة /ي القريةف العاّمة والمباني األراضيوخصائص 
  .تمدين

 ةقرويّ ال العربّية البلدات في العــامّ  حيزال
منها  شتقّ تُ العربّية  في البلدات العــامّ الحّيز  تطّورتمّيز  رئيسية مرّكباتهناك ثالثة 

هذه ر تتغيّ  وخصائصه. العــامّ الحّيز  إنتاجاالستهالك و  أنماطو السلوك العام  أنماط
انظر )كم الحُ نظام التي تربط بين البيئة والمجتمع و وليفة الت تأطيربموجب  اتالمرّكب
  .(27في صفحة  2 شكل

المجتمع العربي في  .بالصفات االجتماعية الثقافية األبوية متعّلق ،األّول المرّكب
مستوى  .نتمائيّ الخاص/ االالحّيز  ز علىركّ ي قرويّ ته هو مجتمع أبوي تقليدي غالبيّ 

ة انتمائيّ اجتماعية  فئةكّل  .جزئي عامّ حّيز إلى  راَجعَ تقد محدود و  العــامّ الحّيز  استهالك
معّدة  ةمحميّ وهي منطقة  ،يسمى "ِحَمى " انتمائيّ ي إقليمحّيز  لها (عشيرة ،حمولة)

المبنى  يتمّيز .ةموّسعالقبيلة/الحمولة والعائلة السّكان  عتوسّ للتطوير و واللسكن 
حّتى  من واحدة) الرئيسة االصلية عدد صغير من الحمائلوجود تماعي في القرية باالج
وسائط المواصالت  .متجانسةأرض  ( تمارس الحراك وتقطن فيعلى الغالب أربع

ينظر المجتمع  .نسبي ا صغيرة المبنيةواألرض نسبي ا  ضئيلالتنّقل  مستوى  ،تقليدية
السلوك  أنماطتحّرك  رموزإلى  تحّولتت فتطّور تي منظومة القيم والعادات الإلى  باحترام
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غالًبا  محاطةأرض  قطعفي الخاّص  البناءيتّم  بشكل عامّ و الحياة اليومية  أساليبو 
 إقامةالهدف من  .خاّصة الذي يشمل حدائقالخاّص الحّيز  سور لتحديدأو  بسياج

أو  ابق واحدمن ط يتكّون  الشعبيالبناء  .السور هو الحفاظ على خصوصية العائلة
تؤّثر  .نسبي ا ذو فتحات/ نوافذ قليلةوهو اثنين يندمج في الطوبوغرافية واالنحدارات 

 مزدحم في نسيج مبنيةالة على تصميم مشهد البلدة نتمائيّ خصائص البيئة االجتماعية اال
 العــامّ  ُمناخالُأقيم  في هذه الظروف .وضئيل يندمج في المنظر الطبيعي البيئينسبي ا 

او في المسجد /(الحمولة/القبيلةأبناء  المكان الذي يجتمع فيه)فقط في الديوان/المضافة 
شبكة حماية لكّل مع إتاحة  نتمائيّ المجتمع اال إدارة، حيث ُتتخذ قرارات الكنيسة

  .قبيلة/حمولة

الفرد حرّية  يعتمد على مبادئ مجتمع ليبراليإلى  االنتقالعلى يرّكز  ،الثاني المرّكب
اتخاذ قرار حول على االختيار كشخص عقالني له وجهة نظره وقدرة حرّية  هث يمنحبحي
عصري  عامّ حّيز إلى  المجتمع الليبرالي العقالني الخروجيتطّلب  .نسب لهواأل فضلاأل

شبكة طرق ومواصالت لجمهور  مبنيةال ِمساحةاالزدياد الفيزيائي لليتطّلب و شاسع 
في المجتمع الفرد يكون  .لشبكة الطرق  تراتبيّ  نموذج تطّورعلى يؤّثر  مّما المسافرين

بدون تقييده بالحيزات الجديدة آخر إلى  من مكانالتنّقل  فيحّر  الليبرالي في المركز وهو
 تطّوري نتمائيّ اال مجّمعالحي/ال نواة من المجتمع المنعزل في بداًل  .الخاّص الحّيز  عدا

تتطّلب  .مختلفةالوظائف المن حيث المسكن و للفرد والعائلة النووية  الحّيزي التنّقل 
 العــامّ الحّيز  بينتكامل جديدة تتيح االستدامة والحّيزات المواَطَنة الجديدة  مرّكبات

با أورو ثورات غرب على أثر  عَ ِض وُ األساس المعرفي الذي  .يدراكاإلوالخاّص  الفيزيائي
 ،الليبرالي المدني ،الغربي فهم احتياجات المجتمعلوالتطبيقي  نظريّ شمل التطوير الي

 .فيه النشاط العــامّ ازدياد خلفّية  علىللحّيز العاّم  مدنيةالسياسية وال ،والحاجة االجتماعية
ة لتطوير وتصميم حضري تخطيطيّ  رموزعلى تحديد توجيهات و  تحّوالتساعدت هذه ال

الجديد  قرويّ أو ال المدنيوتصميم المشهد البلدي  عامّ حّيز  بما في ذلك تطوير
نماذج يجري تقليدها إلى  ات والتوجيهاتنظريّ هذه الكثيرة في حاالت تتحّول  .مخّططوال
األمر  ينسحب هذاو مالءمة ثقافية وسياقية  على مجتمعات تقليدية بدون أحياًنا  ضفرَ وتُ 

  .لإسرائيعلى المجتمع العربي في أيًضا 
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والمجتمع الحّيز أّن إلى  مع اإلشارة ومجتمع هجينحّيز  الثالث هو تطوير المرّكب
بين  تأرجحر البل صورة للوضع الراهن الذي يفسّ بالضرورة ا سلبي  ا تطّورً ليس الهجين 

نطلق عليه آخر وحّيز  مجتمع نشاءهذه محاولة إل .مجتمع تقليدي أبوي ومجتمع ليبرالي
سس الفيزيائية ومجتمع مرغوب يستوعب األحّيز أي ز هجين" فيما يلي اسم "حيّ 

المجتمع مواصفات  معالليبرالية ويدمجها  الغربّيةجتماعية والسياسية من المجتمعات االو 
خصائص جديدة في ذات مجتمع وبيئة جديدة مغايرة  بهذه الطريقةيتكّون  .التقليدي

سلوكية مختلفة  أنماطق معلومات و يتيح تدفّ  عالم كونيّ  .هإنتاجو  العــامّ الحّيز استهالك 
  .هجين قابل للتعزيز واالزديادحّيز  نشوءوتساهم في  مجتمع عصري يتبّناها 

إلى  من قريةالتحّول  :هجين يشمل خصائص رئيسيةحّيز العربّية  في البلدات تكّون لقد 
ظة من ناحية ثقافية تمدين انتقائي يدمج بين ميول محافِ ذات ة متوّسطظهور مدن  ،بلدة

بعاد في األخاّصة وكية عصرية سل أنماطانفتاح تكنولوجي و إلى  ةدينيّ واجتماعية و 
وحتى الفصل بين النزعة المحافظة  تأرجحالو التنّقل  .الوظائفية األدواتيةوالمركبات 

بين البناء التقليدي  ،والعلمانيةالتدّين  بين ،بين الخصوصية والعالمية ،والروح العصرية
هذه كّل  ؛العــامّ الحّيز  واالنفتاح علىالخاّص الحّيز  وبين صيانة ،سكنيةعمارات الالو 

هجين مخلوط يبحث عن تعريفات خارج حّيز  لنشوء تحّدياتالبعض العناصر هي 
 مسألةفي أيًضا  ومجتمع هجين هو تحدّ  حّيز  إدارةتخطيط و  .نطاق التعريفات التقليدية

 .وتصميم مشهد البلدة العــامّ الحّيز  إنتاج
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 الليبرالي والمجتمع األبوي  التقليدي المجتمع بين تأرجحوال نّقلالت على القدرة : 4  شكل
 ينهجين وحّيز مجتمع لنشوء توطئة

 
 

 التقليدية القرية في العــامّ  حيزال

 الفيزيائيللحّيز العاّم  القرية تفتقرالقائل إن  ّدعاءتأكيد أو تفنيد االإلى  تسعى الدراسة
 يعتبر الذي العــامّ الحّيز  علىالخاّص الحّيز  ون يفّضلين التقليديين قرويّ الالسّكان  نإو 

هل نفهم االغتراب وعدم الرغبة في  :لب هذا النقاش السؤاليقف في ُص  .اوذكوري   ضئياًل 
الصغيرة والوسطيه العربّية  في البلدات المحلّيةالعربّية  بلدي في الثقافة عامّ حّيز  تطوير

العوامل البنيوية أن أم  ،على استعمالهّث تح ال الجتماعية الثقافيةالدوافع ا أنّ أم 
  .؟في البلدات العربية المفتوحة العاّمةاألراضي السياسية تعيق تطوير 
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مع سياق البلدة الزراعية متناسًبا  عضوي ات تطّور التي العربّية  في القريةالحّيز العــاّم  كان
الصالة في تأدية ان ُمَصلى" مكال" ،وضواحيه او الكنيسة مثل الَمسِجد وشمل وظائف

حفالت وأحياًنا  مكان تجري فيه لقاءات -"الَعين"  ساحة ،خاّصةال مناسباتالعياد و األ
ة موّزعمثل "الَبيادر" كانت  أخرى أراض  عاّمة  هناك .نزعة حمائليةذات ومقابر  ،زفاف

في موسم الحصاد  ُاستعمَلتو ها وبجوار  المبنيةاألرض انتماء حمائلي وكانت حول حسب 
كان حجم و  .لعاباللقاءات واأل قامةالعام بمثابة مكان إلأّيام  للزراعة وكانت في سائر

في  العاّمةالحّيزات  كانت هذهو ا ا والمجتمع تقليدي  صغيرً ا قروي  البلدة في ذلك الحين 
  .الجميع فاهيةلر  ا للقاء حياديّ والمناسبات مكانً  عياداأل

وعلى العربّية  في القرية العــامّ الحّيز  وخصائصكمية و ات على حجم متغّير رت بعض الثّ أ
 :هتطّور 

  :عاّمة ِمساحة على الطلب 

لم يخلق  .عليهالخاّص  زحيّ اللوا وفّض  العــامّ الحّيز ون العرب قرويّ الالسّكان لم يستهلك 
 أراض ا علىطلبً جزئي ا  خاّصةحّيزات  لقاءات في غالًبانتج أالعمل في الزراعة الذي 

من حقول  مفتوح قرويّ حّيز  تعيش حياتها في يةلسّكانالفئة اهذه ألن  ّصةخا ،عاّمة
الطلب  .سواءحّد  ا لالعتياش والترفيه علىشكلت مصدرً حّيزات  ،حراشأوكروم و 

نقص في تطوير إلى  أّدى ة في نطاق القرية الصغيرةمفتوحأراض  عاّمة  المحدود على
 مبنية ِمساحةمن  ُأقيمتم القرية التي ثره على تصميأالنقص فكان لهذا  األراضيهذه 

لالعتياش والترفيه  ةستعملمة مفتوحزراعية  بأراض   محاط شعبيببناء  ،نسبي ا صغيرة
  .للرجال والنساء

  :اتأولويّ  سلم

في وطنها بالخطر فانتهجت  أقلّيةإلى  تحّولتالعرب التي السّكان  شريحةشعرت 
كثيرة وبقي توفير ُأَسر  لدى سّلم األولوّيات كان .(2016 ،مناع) البقاءصراع استراتيجية 
 جياللألخاّصة  أرض الحفاظ علىو االهتمام بالمسكن  :يةساساألالخاّصة  االحتياجات
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 ) االحتياجات لماسلو ةتراتبيّ  ةنظريّ تنطبق  .حول البيتخاّصة  االكتفاء بحديقةو القادمة 
Maslow، 1954تحصل التي  العــامّ ز الحيّ  على مبادرات تطويرأيًضا  ( 1962 ؛

في أيًضا  تمثلت هذه االحتياجات .انعدام تخطيط مدروسظّل  فيتحتّية  بصورة عضوي ا
ية الخمسة لدى ساسة التي وضعها زئيف جابوتنسكي حول االحتياجات األنظريّ ال

" بقوله تعالىفي القرآن الكريم  تهذه االحتياجات وردأّن إلى  شارةمع اإل 1نساناإل
المأكل في البداية ومنع الجوع ومن ثم أي أن  ،م من جوع وآَمَنُهم من َخوف "أطَعَمهُ 

 بدأت ةقرويّ  أقلّيةإلى  لت العربحوّ  1948حداث نكبة أ .الحفاظ على األمن الشخصي
 ،(2009 ،مئير برودنيتس ؛2005 ،خمايسي) مكبوح/ محصور تمدين عملّيةفي تمّر 
عملت الدولة في و  .األرض على موارد تناظراو م تعاني من تنافس غير متماثل أقلّية

مقابل العربّية  تطوير القريةحّيز  وتضييقالخاّصة  األراضيالواقع الجديد على مصادرة 
األرض  د موردمن الخطر الذي يهدّ  أجواءفي  .حمايةللالعربّية  حاجة البلدةب توفير تجنّ 

 قطاع السكنفي خاّصة  ،نالسّكا عدم تلبية احتياجاتو ية لسّكانات التنمية اإمكانيو 
 هاأراضيوتطوير الزراعة التي كانت المصدر المعيشي الرئيسي حافظت العائالت على 

 .قرويّ الالخاّص الحّيز  حفاظ علىللوانعزلت 

  :الشخصي األمن غياب

من الشخصي ازداد ازداد شعور الفرد والمجتمع باألكّلما  .المكان العــام يوفر األمن للفرد
 ،ةقرويّ السّيما  وال ،ففي مجتمعات كثيرة ،وبالتالي .واستهالكه العــامّ لحّيز ا الطلب على

الذي يحمي  العــامّ الحّيز  الكنيس بمثابةأو  الكنيسةأو ة مثل المسجد دينيّ تكون المباني ال
قواعد  ،لمختلف المعتقدات رموزمنظومة  أساسويمنحه األمن الشخصي على  نساناإل

فقد انتشرت في المجتمع التقليدي  .ت معروفة وسائدة في المجتمعوعادا اجتماعية ثقافية
سلوكية  أنماطوحافظت على جزئي ا  العــامّ الحّيز  عراف ساهمت في حمايةأ عادات و 

 .يةلسّكانفئات اعليه بين مختلف المّتفق  ت على ميثاق اجتماعياعتمداألمن و منحت 

                                                           
 عام في" االجتماعي الخالص" باسم محادثة في أخرى؛ ألهداف جابوتينسكي زئيف القيادي قبل من المصطلح هذا استعمل 1

 "والمدرسة المشفى المسكن، الملبس، المأكل،: "لإلنسان توفيرها الدولة ىعل يتوّجب التي الخمسة االحتياجات وصف ،1934
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%9E%D7%A9_%D7%94%D7%9E%22%D7%9E%D7%99

D7%9D%). 
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س ويكرّ  ةمفتوح ةعامّ  أراضي الذي يفتقر للشعور بأمن شخصي ال يستهلك نساناإل
 . ، خاصة في حالة انطوائية للعيش في الحيز الخاّص النقص فيها

  :العــامّ  الحّيز نظافة

إلى  تصل ةتراتبيّ  حول شبكة طرق تراكم  شعبيالمشهد البلدي التقليدي على بناء اعتمد 
السّكان  عملف لدةلبنواة افي السّكان  عتجمّ فقد القرية صغيرة  ِمساحةعندما كانت  .بيوتال
عن  هذا النشاطيعّبر  .النساء على تنظيف الشوارع المجاورة لبيوتهمسّيما  ون والمحليّ ال

ن البلدة على نموذج أبوي مكوّ  إدارةاعتمدت و بالمنطقة التي يعيشون فيها السّكان  عالقة
ال لعمّ  حاجةثّمة  َتُكن ة ولممحليّ في القرية سلطة َتُكن  حيث لم ،من الشيوخ والمختار

 نالذاتية ع المسؤولّيةالنظافة على مهّمة اعتمدت  .المحلّيةالسلطة من  نظافة منتدبين
عتمد ا ن في مجتمع يْ القمامة محدودَ  إنتاجحجم التلويث و كان  .(1995 ،أكبر)الحّيز 

 .استعمال قواعد تدوير تقليديةعبر على الوجود واالستدامة 

  :االنتماء

هذه  أنشأْت  .أطر حمائليةإلى  تقليديون وينتمون سّكان  ن هميقرويّ الالسّكان  ةغالبيّ 
حمائلي منفصل عن الحمائل  انتمائيّ حّيز  كانت عبارة عن مبانيَ أو  األطر أحياءً 

أو  للديوان ِمساحةتابعة لها و ال بيادرمن ال ِمساحةحيث كانت لكّل حمولة  خرى األ
في قرى ُأقيم وقد  .العاّمة ي الشؤون الَمضاَفة التي يجتمع فيها وجهاء الحمولة للتداول ف

من داء الصالة وفي حال كانت البلدة مختلطة أل مسجد   كبيرة تعيش فيها حمائل كبيرة
 ة التابعة للطوائف المختلفة مستعملةدينيّ ن ودروز فقد كانت المباني الين ومسلميمسيحيّ 

 يعنيمّما  ،بنى والساحة المحاذيةالم ضمّ جزئي ا  اعــام  حّيًزا  ة لكونهاانتمائيّ  فئاتمن ِقَبل 
  .ةدينيّ ة للحمائل والطوائف الانتمائيّ صغيرة حّيزات عاّمة تضّم  القرية التقليدية كانت أنّ 

  :التطوير وتيرة
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ّالمكبوحبطيئة قبل حدوث ثورة التمدين العربّية  القرى  تطّور عملّيةكانت   المحصور/
التطوير نجمت وتيرة و  .لإسرائيدولة  إقامةالتي تكثفت بعد  (2009 ،مئير برودنيتس)

تدّني االستهالك و وقّلة  يلسّكانالتكاثر االبطيئة بصورة مباشرة عن الوتيرة البطيئة في 
كبير ما  حيز عامّ ل أراض   تخصيص وتطوير يتطّلبالقرى الذي لم  سّكانمستوى حياة 

 .طرق شبكة ديوان و و  بيدر -ة انتمائيّ مبان   أو ،كنيسة ،مسجد - ةدينيّ عدا المباني ال
 وبالتالياألرض  استعماالتحــول شهدت القرية الصغيرة حالة من االنفصال المحدود 

بطيئة  قرويّ الواقع الذي شهد وتيرة تطوير هذا في  .الم يكن ضروري   العــامّ الحّيز فإّن 
بل كانت قائمة ق عملّيات ؛المدينةإلى  من القريةالسّكان  من بينها هجرة ،أسبابة لعدّ 

ا وغير محدودً  حّيزها العــامّ  في البالد وكانالعربّية  ل في القرى إسرائيدولة  إقامة
 .ضروري 

  :تخطيطيّ  حصار

األراضي على غرار  مسَبقبدون تخطيط  عضوي ا كما أسلفناالعربّية  تطّورت القرى 
كما أّن  .حسب التخطيط هارت بدون تخصيص وتغيير استعماالتوِّ التي طُ  العاّمة
ألّن  للصالح العامّ  األراضير استعمال للقرى لم تغيّ  اعُتِمَدتالتي  قطاع البناءات طمخطّ 

سّن  بعد اعُتِمدَ ة التي هيكليّ ات المخّططالرت غيّ  .ها كان تحديد نطاق البناءهدف منال
 ولالستعماالتعــاّمة  بملكّية عليها كاراض  مّتفق  أراض استعمال التنظيم والبناءقانون 
ل في الذي تمثّ  تخطيطيّ الحصار ال .مفتوحةعاّمة  أرض ومن ضمنها ،العاّمة

 المعّدة في البلدة األراضي ِمساحاتالحصار على إلى  ة انضمّ هيكليّ ات المخّططال
  .ةمفتوححّيزات عاّمة  يخلو من امكّثفً  امنحها مشهد امتداد مبني  مّما  العــامّ الحّيز  لتطوير

 محدود في القرية عامّ حّيز  في تطوير تراكميّ بشكل و  هذه العوامل مجتمعةكّل  ساهمت
الحياة الجماهيرية  إدارةاألبوي في  هاة وبنموذجقرويّ ت البلدة بمواصفاتها الاستمرّ فالعربّية 
العربّية  في البلدات حصلتخلفّية تحّوالت  على مواصفات مدنيةإلى  االنتقال .والبلدية
على  تأثيرة كان لها مفتوحاض  عاّمة أر  ومن ضمن ذلك عامّ حّيز  تطوير تاستلزم

  .تصميم النسيج الفيزيائي والمنظر البلدي
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  المحلّية الّسلطات ومفاهيم مواقف :5 الفصل

 العــامّ الحّيز  وتطوير إدارةو  إنتاجو في تخطيط  رئيسيةحلقة  المحلّية الّسلطاتل تشكّ 
عداد تخطيط إ ة الحيّ صك تمل كم حيثذرع الحُ أا من البلدة كونها ذراعً حّيز  وتصميم

 داءعلى طبيعة األ شرافواإل مناطق نفوذهافي  العاّمةالتحتّية  صيانة البنىو تنفيذ و 
على تصميم مشهد البلدة  المحلّية الّسلطاتأداء  تأثيرللوقوف على  فيها.الوظيفّي 
 ليّةالمح الّسلطات كاّفةإلى  ْت لَ سِ رْ أُ  ت استمارة مدروسةعَ ِض ة وُ مفتوحال األراضيوتخطيط 

 ةمحليّ سلطة  84ه من بين نّ أمع العلم  الملحق(. )انظرسلطة  84 التي تبلغالعربيّة 
مجَمل  بالمئة فقط من 32حوالي أي  ،حد مندوبيهأأو  رئيس سلطة 27فإّن عربّية 

التجاوب لوضع  هذابشّحة  نكتفي االستمارة.بتعبئة  تقامالعربّية  المحلّية الّسلطات
 هُ تناولُ تعّذر علينا يأمر  وهو المحلّية الّسلطاترؤساء  أداءيعة عالمات استفهام حول طب

النقب  الجليل، البالد، أنحاءالتي شاركت في الدراسة في  المحلّية الّسلطاتتوّزعت  هنا.
 ،بيت جن ،الغربّيةباقة  ،بّطوفال ،إكسال ،أّم الفحم وهي: عارة،ومنطقة المثلث/وادي 

 كوكب ،يافة الناصرة ،طرعان ،طوبا زنجرية ،حورة ،زيمر ،دير حنا ،دير األسد ،جت
 ،البقيعة ،عرعرة ،سخنين ،المشهد ،المزرعة ،كفر قرع ،كفر مندا ،كفر كّنا ،الهيجاأبو 

سيعرض هذا الفصل نتائج  .جولس وبستان المرج ،شقيب السالم ،رهط ،الرامة
اردة في االستمارة لمواجهة القضايا الو  أدواتا ويقترح ويرسم مسارً يحّلل  االستمارات،

 ذاتها.وإسهامها في تصميم نتائج الدراسة 

 ةمخّططال العاّمة األراضي منالّية
 كاف   تخطيطيّ عرض  المحلّيةللسلطات  معتَمدةة الهيكليّ ات المخّططهل يوجد في ال

 مخزون  البلدات ةغالبيّ ه يوجد في نّ أنالحظ من خالل المعطيات  مفتوحة؟عاّمة  راض  أل
بالمئة من  16حوالي أن  على عن هذا السؤال جابةتحليل اإليدّل و  فتوحةمعاّمة  رضأل

 بالمئة 36فيما أشار  ،مفتوحةعاّمة  أرض تخطيطشّحة  تعاني من المحلّية الّسلطات
 ،ضئيلة ِمساحةالأّن إاّل ة هيكليّ ات المخّططفي ال مفتوحةعاّمة ألرض  وجود تخطيطإلى 

عاّمة ألرض  ة تخطيطهيكليّ اتها المخّططجد في ه يو نّ أإلى  بالمئة 48حوالي أشار و 
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 تقسيمو موقع و ة مثل حجم مخّططال العاّمةاألراضي سهاب في خصائص إبدون  مفتوحة
  .وما شابهاألرض  تغيير استعمالو 

 المحلّية الّسلطات في ةمخّططال ةمفتوحال العاّمة األراضي نطاق
فيما يلي تلخيص  للبلدات؟ة هيكليّ ات المخّططة في المخّططال األراضينطاق ما هو 

ة حسب مفتوحال العاّمةاألراضي نطاق وفيها تحليل  5 شكلالنتائج المعروضة في 
 عامّ حّيز  أكبر تين حورة ورهط تشمالنمحليّ السلطتين الأن  على شكلاليدّل  البلدات.

 1.398وفي رهط  مفتوحةأراض  عاّمة  دونم 1.700في حورة هناك ف ،مخّطط مفتوح
 750وفيها  أّم الفحمفي المرتبة التالية نجد و ة مخّططعاّمة  ةمفتوح أراض دونم من

 ،دونًما 30 -سخنين وطرعان  ،دونًما 52 -كفر قرع  ،دونًما 120 -زيمر  ،دونًما
كفر مندا  ،دونًما 15 - الغربّيةوباقة  إكسال ،دونًما 20 - كفر كّنا ،دونًما 23 -عرعرة 

 أقلّ  التي توجد فيها المحلّية الّسلطاتأّما دونمات  8 - الهيجاأبو  كوكب ،دونًما 14 -
كّل  وجت حيث تمتلك بّطوفالو المشهد قرى ة فهي مفتوحال العاّمة ِمساحةمن الكمّية 

 .منها خمسة دونمات فقط

 مفتوحة وهي: رهطأراض  عاّمة  أّن هناك ثالث بلدات فقط تتوّفر فيها النتائج علىتدّل 
باقي البلدات فيوجد فيها القليل من األراضي العاّمة المفتوحة مثل  أّما أّم الفحمحورة و و 

ما الذي يمّيز  .فيما يلي 4 شكلة في هيكليّ اتهما المخّططتين نشاهد اللّ  المشهد وكفركّنا
البلدات الثالث التي يوجد فيها تخطيط لمساحة أكبر من األراضي العاّمة المفتوحة 

بالمقارنة  مدروسال مسَبقبالتخطيط ال جابةاإلتعّلق ت ة؟بالمقارنة مع باقي البلدات العربي
ّللتطويمقّيد  مع تخطيط تخطيطهما تّم  تانجديد ان. بلدتا رهط وحورة هما بلدترمتابع

 خّصصي مدروسبموجب تخطيط حضري  اّططتخُ وقد العرب البدو السّكان  لتجميع
كمنطقة عازلة  ةمفتوحال العاّمةاألراضي  ةغالبيّ ّططت خُ فيما للقبائل الصغيرة أحياء 

 لصالحة مفتوحأراض  عاّمة  ّططتخُ  فقدعدا ذلك  .بهدف الفصل بين األحياء القبلية
 أّم الفحمعلى مدينة  نفس الحالينسحب  رهط.في  رئيسيةال العاّمة الحديقة مثلالسّكان 

 اتفاقإطار  فيعاّمة  رضأكدونم  1.100حوالي  ِمساحة تحصل علىأن  التي ينبغي
تفاق في عام هذا االتطبيق في البلدية ت أوبد .1977مع الدولة منذ عام  وسطحّل 
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ة هيكليّ  ودمجت تنفيذ اتفاق تخصيص األراضي العاّمة ضمن مخّططاتفقط  1990
 .تطبيق االتفاق مع الدولة بعد مرور عام من موعد هاإقرار ها و إعداد شرعت فية مفّصل

الدولة  ملكّيةتابعة لال األراضيمن هدف للهذا اأراض  تخصيصبباقي البلدات  لم تحظَ 
 أساسعلى العربّية  التخطيط في البلداتُوِضَع  .ةمفتوحعاّمة  راضي وألبلدالتطوير لل

نقص حدوث تسّبب في  مّما خاّصة بملكّية أراض   علىا وغالبً ةّتراكميّّة طريقة عقالني
ة مفتوحال العاّمةضي األراتكون  .للصالح العامّ  األراضيفي تخطيط وتغيير استعماالت 

بسبب  وذلكة مخّططال المبنيةاألرض  أطرافة في هيكليّ ات مخّططضمن غالًبا موجودة 
ها لهذا تخصيصتها بحيث يمكن إدار تقع ضمن و  األراضي المملوكة للدولة منالّية

 كبيرة من ِمساحات تحويلفي المقابل أصحاب األرض الخاّصة يعارض و  .هدفال
  .لح العامّ للصاالخاّصة  همأراضي

 عربّية لبلدات عّينة في بالدونمات ةمخّططال ةمفتوحال العاّمة األراضي نطاق: 5  شكل
 2016 ،المحلّية الّسلطات تقارير بموجب
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 ببلدتي الخاّصة ةهيكليّ ال اتمخّططال ضمن المفتوحة العاّمة األراضي تقسيم: 6  شكل
 في (سيخ جبل) يونا بهار الخاّص  المفّصل المخّطط مع بالمقارنة والمشهد كّنا ركف
 *(عيليت نتسرات) العليا للناصرة يةالشمال طرافاأل

 

موقعّمن  قّص جّوّي  تصويرخلفّية  ات علىمخّططالتعرض  :مالحظة* 

Govmap  هيكليّ طبقات تخطيط لتجميع  إنتاجبعد. 

 ةخّططم عاّمة أراض   تطوير
ليس  مفّصل وإقرار هذا التخطيط ضمن مخّطط هيكليّ  مفتوحةعاّمة  أرض يطتخط

ة مخّططال مفتوحةال العاّمة األرض حالة تطوير ْت َص حِ فُ في هذا السياق  .رهلتطويا ضمانً 
المشاركة  المحلّية الّسلطات% من 52علىّأّنّ النتائجتدّل  .المحلّية الّسلطاتعّينة  في

ه ليس أن % ذكرت48-و ،ةتطّور ة وممفتوحعاّمة  حدائقهاّوفيأراض لديها راسة دالفي 
 إلى اشارتالتيّ الّسلطاتفي  العاّمةاألراضي نطاق النتائج حول  .كهذهأراض   لديها

 ةتطّور ة الممفتوحال العاّمةاألراضي ة غالبيّ على أن تدّل  ةمخّططة مفتوحأراض  عاّمة 
 العاّمةاألراضي ساحة من تمتلك أكبر مرهط ن مدينة أنالحظ يمكن أن  .صغيرة
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 ،.د 20 -زيمر  ،.د 15 - طرعان ،.د 25 -حورة  هابعد ،ادونمً  51بلغ وتة مفتوحال
 ،.د 5 -رعرة وع كفر كّنا ،.د 7-الهيجا أبو  كوكب ،.د 10 - أّم الفحمو  الغربّيةباقة 

أي أّن  د. 1 – بّطوفلواد.  1.7 - إكسال ،.د 2 -يافة الناصرة  ،.د 4 -كفر قرع 
ناك نقًصا شديًدا في نطاق األراضي العاّمة المفتوحة المتطّورة في غالبّية البلدات ه

  .العربية

 المحلّية السلطة تقرير بموجب بالدونمات ةتطّور والم ةمفتوحال العاّمة األراضي: 1  جدول
 2016 ،آب-تموز

 السلطة سما
ة ألراض بالدونمات ِمساحةال ر حةمفتو عام   في ةومتطو 

 2016 ،البلدة
 0  زنجرية طوبا

 0  جن بيت
 0  األسد دير

 0  الرامة
 0  مندا كفر

 0  المشهد
 0  السالم شقيب

 0  البقيعة

 0  سخنين

 1  بّطوفال

 1.7  إكسال

 2 الناصرة يافة

 4 قرع كفر

 5  عرعرة

 5  كفرّكنّا
 7  كوكب
 10  أّمّالفحم

 10  الغربيّة باقة
 15 طرعان

 20  زيمر

 25  حورة

 51  رهط
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 دراسةخصيًصا للأجريّاستطالع  :المصدر

  المحلّية الّسلطات في مخص صة دوائر
ّالتعبيراتّعنّ ة ومشهد البلدة مفتوحال العاّمةاألراضي  ،العــامّ الحّيز  تطوير أهميةأحد

 يَ جر من استطالع أ .الوظيفةتقومّبهذهّّالمحليّةّفيّالسلطة مخّصصةدائرةّوجودّهو 
نصف  شمل محليّ ال حكممركز البناءّعلىّطلبّمنّدراسة إطار  في 2015في عام 
تحسين مالمح ُتْعَنى ب ائرةها توجد دُخمسفي فقط  أنه تبّينالعربّية  المحلّية الّسلطات

ّعنّأفادت  الّسلطاتبالمائة من  7.1وفقط  ،المدينة نسبة هذه أقّل  .أدائهاحولّرضا
  .(5 شكلانظر ) المحلّية الّسلطاتفي  الدوائرمع باقي  بالمقارنة

ّدراسة لهذه الا ت خصيًص عَ ِض ة وُ في استمار  ّوجودّطرحتّمسألة في  مخّصصةدائرة
 الّسلطاتعيّنةّّمن% 35 ذكرت .تحسين مالمح المدينةو حدائق الالمحلّية ُتْعَنى بالسلطة 
الصحة  دائرة مسؤولّيةتحت إاّل أّنها  دائرةثّمة  ه توجدأنالستمارة المجيبة على ا المحلّية

 هأن% 27-ذكرتو  ؛ئرةمثل هذه الداا ه ال توجد ابدً أن %38 وذكرت .أو مهندس البلدة
 أو غياباآلخرين  يديأب دائرةفي هذه ال المسؤولّيةإيداع  .مخّصصةدائرة توجد لديها 

تطوير مشهد ب قيتعلّ تثير عالمات استفهام فيما لتحسين مالمح المدينة  مخّصصةدائرة 
 .واألراضيّالمفتوحةّفيهاالبلدة ومنظر

 ةمحليّ  سلطات في أدائها عن الرضا ومدى ،البلدة مالمح لتحسين دائرة توجد: 7  شكل
 المحلّية الّسلطات في الدوائر باقي مع بالمقارنة عربّية
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 ةمحليّ  سلطات عّينة في المدينة مالمح تحسين للحدائق، مخّصصة دائرة ثّمة : 8  شكل

 
 مالمح وتحسين للحدائق المحليّة السلطة في خاّصة وحدة /دائرة وجود : 2  جدول
 المدينة مالمح وتحسين حدائقبال الخاّصة ائرةدال في العّمال وعدد ،المدينة

 رقم
 السلطة

 اسم
 السلطة

 في خاص ة وحدة /ةدائر توجد هل

 تحسين للحدائق، المحلي ة السلطة
المدينة مالمح  

 عدد
ال  في العم 

 الدائرة

 2 نعم جن بيت 1

 2 نعم إكسال 2

3 
 يافة

 الناصرة
مقاول+ 2 نعم  

 4 نعم قرع كفر 4

5 
 شقيب
 السالم

 9 نعم

 1 نعم البقيعة 6

 1 نعم زيمر 7

 عرعرة 8
 ضمن أّنها إاّلّ نعم،

 ةدائر مسؤوليّة
0 



80 

 

البلدة مهندس /الصحة  

9 
 طوبا
 زنجرية

 ضمن أّنها إاّلّ نعم،
 دائرة مسؤوليّة

البلدة مهندس /الصحة  
0 

 حورة  10
 ضمن أّنها إاّلّ نعم،

 دائرة مسؤوليّة
البلدة مهندس /الصحة  

0 

11 
 دير
 األسد

 ضمن أّنها إاّلّ نعم،
 دائرة مسؤوليّة

البلدة مهندس /الصحة  
0 

 مندا كفر 12
 ضمن أّنها إاّلّ نعم،

 دائرة مسؤوليّة
البلدة مهندس /الصحة  

0 

13 
 أمّّ بلدية
 الفحم

 ضمن أّنها إاّلّ نعم،
 دائرة مسؤوليّة

البلدة مهندس /الصحة  
0 

 رهط 14
 ضمن أّنها إاّلّ نعم،

 دائرة مسؤوليّة
البلدة مهندس /الصحة  

 مقاول
 عمل
1 مفتش  

 طرعان 15
 ضمن أّنها إاّلّ نعم،

 دائرة مسؤوليّة
البلدة مهندس /الصحة  

 هناك
 مقاول
 للصيانة

 جت 16
 مسؤوليّة ضمن أّنها إاّلّ نعم،

البلدة مهندس  
1 عامل  

 0 ال كنّا كفر 17

 0 ال الرامة 18

 0 ال بّطوفال 19

 0 ال المشهد 20

 0 ال كوكب 21

 بستان 22
 المرج

 0 ال

23 
 باقة
 الغربيّة

 0 ال

 0 ال حنا دير 24

 0 ال سخنين 25
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للحدائق  مخّصصةدائرة التي تعمل فيها  الّسلطاتمن بين بأّنه  جدولمن ال يتبّين
 ،تسعة -العّمال  عدد منأكبر  تشغل قرية شقيب السالمفإّن  وتحسين مالمح المدينة

بلدات ما ال ةغالبيّ نالحظ انه في يمكن أن  .فقطا واحدً  بينما تشغل البقيعة وزيمر عاماًل 
 متعّلقاألمر  هذا .غير كبيرالخاّصة  في الدائرةالعّمال  عددفإّن  عدا شقيب السالم

العّمال  وليس بالضرورة نتيجة تشغيل المحلّيةة داخل السلطة داريبتعريف الوظائف اإل
ا تشمل ساحات وجزرً أنها إلى  شارةة مع اإلمفتوحأراض  عاّمة  في مجال تطوير وصيانة

دائرة ثّمة  .في البلدة مثل المدارس العاّمة المباني طرق وفي نطاقخضراء في ال
 عاماًل غالًبا  تشغل وهيالصحة أو مهندس البلدة  دائرةتكون مسؤولة عن  مخّصصة

عامل واحد فقط حّتى  انه ال يوجدإلى  الحاالت ةغالبيّ في تّمت اإلشارة و  ،فقطا واحدً 
بأّنه أّكد  كفرمندا محليّ مع محاسب مجلس  جريناهاأفي مقابلة  .ليعنى بموضوع الحدائق
ة ومالية ليست إداريمن ناحية تنظيمية و  .ومالي واضح إداري  ،ال يوجد فصل تشغيلي

اال يعملون هناك عمّ أن  رغممنفرد خاّص  هناك دائرة مستقلة تستلزم تخصيص تمويل
 .في البلدة العاّمة في الساحات وفي المباني ،في الحدائق في الشوارع

 

 0 ال ةالمزرع 26

معروف غير جولس 27  0 
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 العــامّ  والحّيز الحدائق لتطوير خاّصة ةميزانيّ  في نقص

 غايات تنفيذية لتلقيلتخصيص الموارد  اتأولويّ سّلم  عن المحلّيةة السلطة ميزانيّ ر بِّ عَ تُ 
األهمّية  على مدى المحلّيةة واستثمارات السلطة ميزانيّ  مراجعةتدّل  .عملهاخّطة  بموجب

 المحلّية الّسلطاتمندوبو ُسِئَل  وقد .لهذا المجال عامّ  بشكل التي توليها القيادة والجمهور
 /العــامّ الحّيز  لتطوير وصيانةخاّصة  ةميزانيّ هل هناك " :بناء على هذا االفتراض

 المحلّية الّسلطات% من 52 أنّ على  8و  7 شكالناليدّل  ؟" في البلدة العاّمةاألراضي 
%  20نه في أو  العاّمةاألراضي  /العــامّ ّيز الح لتطوير وصيانةخاّصة  ةميزانيّ إلى  تفتقر
ة ميزانيّ كانت من ضمن  العــامّ الحّيز  ة تطوير وصيانةميزانيّ فإّن  المحلّية الّسلطاتمن 

الحّيز  لتطويرخاّصة  ةميزانيّ  ترصد المحلّية الّسلطات% من 28 .للبلدة العاّمة النظافة
 ،ةميزانيّ التي ليست لديها  الّسلطاتا بيلة قياسً ة ضئميزانيّ هذه الأّن إاّل  في نطاقها العــامّ 
 - أخرى  ةميزانيّ ة الصيانة والتطوير فيها مشمولة في ميزانيّ  نّ إ سلطات يمكن القولوثّمة 

 ةميزانيّ التي توجد فيها  المحلّية الّسلطاتمن بين  .المحلّية الّسلطات% من 72حوالي 
 420،000 -مبلغ أكبر  خّصصتة عرعرة قريفإّن  العــامّ الحّيز  لتطوير وصيانةخاّصة 

يافة الناصرة لم )سخنين وجت  ،أّم الفحم طرعان، ،في المرتبة التالية رهط .اسنوي   شيكل
ستثمر ت العّينة المشاركة في المحلّية الّسلطات% من 48حوالي  .(تهاميزانيّ تذكر حجم 

 المحلّية الّسلطات% من 44حوالي ذكرت  .مبالغ في تطوير وصيانة الحدائق في البلدة
لم  المحلّية الّسلطات% من 8وحوالي  العاّمة نها ال تستثمر مبالغ في تطوير الحدائقأ

 الّسلطاتة التطوير في ميزانيّ فإّن  في العموم .بالفعل كانت تستثمر مبالغإذا  اتذكر بتاتً 
إاّل  .ع عينيةلمشاري خّصصوت ة العاديةميزانيّ ة ضئيلة بالمقارنة مع الميزانيّ هي  المحلّية

 االستمارة والمقابالت المفتوحة عبر المحلّية الّسلطاتالمعطيات التي ذكرها مندوبو أّن 
مشهد  وللحفاظ على العاّمة على تخصيص مبالغ ضئيلة للغاية لتطوير الحدائقتدّل 
  .البلدة
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 وصيانة لتطوير خاّصة ةميزانيّ  تخصيص حسب المحلّية الّسلطات توزيع: 9  شكل
 (مستمرة بصورة طرق ال فينظت يشمل ال) (مئوية نسبة) العــامّ  الحّيز

 
 

 الحدائق في المحلّية الّسلطات تستثمرها التي الخاّصة السنوية ةميزانيّ ال حجم: 10  شكل
 ةمفتوحال العاّمة األراضي وتطوير
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 الحدائق وصيانة تطوير في االستثمار حجم حسب المحلّية الّسلطات تقسيم: 11  شكل
 البلدات في العاّمة

 

 

 

 

 

 

 
 

 الحدائق وصيانة تطوير في المحليّة للسلطات السنوي ستثماراال حجم: 3  جدول
 جديد بشواقل ،بلدات عيّنة حسب ،العاّمة

 وصيانة تطوير في ويالسن االستثمار السلطة اسم
ة الحدائق  البلدة في العام 

 مليون 1.5 عرعرة

 200,000 كفرّكنّا

 الناصرة يافة

 

 جديدة ومشاريع اليومي بين آلخر عام من يتفاوت
 شابه وما

 50,000 جت

 200,000 قرع كفر

 200,000 أّمّالفحم بلدية

 318,000 السالم شقيب
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 100,000 الهيجا أبو كوكب

 200,000 ربيّةالغ باقة

 (فقط للصيانة) 384,000 رهط

 500,000 سخنين

 350,000 طرعان

 

األراضي في العناية بو السنوية المستثمرة في الحدائق  موالحجم األأن  النتائج علىتدّل 
ة السلطة ميزانيّ مجَمل  نسبتها منأن  وعلى ،ة هي مبالغ ضئيلة للغايةمفتوحال العاّمة

  10 شكلة كما تظهر المعطيات الواردة في الهي نسبة ضئيل المحلّية

 مجَمل من ،ةمفتوحال العاّمة األراضي وتطوير الحدائق في االستثمارات نسبة: 12  شكل
 المحلّية للسلطات السنوية التطوير ةميزانيّ 

 
تها ميزانيّ ية من تستثمر نسبة ضئيلة للغا المحلّية الّسلطات ةغالبيّ  أنّ  على النتائجتدّل 

ها نّ أالهيجا التي ذكرت أبو  باستثناء كوكب ،في بلداتها العاّمة لتطوير وصيانة الحدائق
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 100،000بها والتي تبلغ حوالي الخاّصة  ة التطويرميزانيّ % بالمائة من 42تستثمر 
  .اسنوي   شيكل

 العاّمةراضي األفي تطوير  المحلّية الّسلطاتالمعطيات حول حجم استثمار ت يَ قِ استُ 
والحدائق من تقارير المراقبة المقدمة لوزارة الداخلية ومن خالل استعراض  المفتوحة

 حصاءاإلفي موقع دائرة  2013لعام  المحلّية الّسلطاتالمعطيات من مواصفات 
للمصاريف على  خّصصمنه ليس هنالك بند أستعراض ستشف من االحيث يُ  المركزية

جدول  َص حِ فُ  في المقابل .العربية المحلّية الّسلطات ةغالبيّ تطوير الحدائق في 
 الّسلطاتالواردة في جداول مواصفات  العاّمة اتمتنّزهللحدائق والاألرض  استعماالت

  .المحلّية

نطاق البلدات المفحوصة  ةغالبيّ في ر ذكَ لم يُ على أّنه  المركزية حصاءاإلنتائج دائرة تدّل 
وكانت  .المحلّيةمنطقة نفوذ السلطة مجَمل  ات منّزهمتنالمستخدمة للزينة وال األراضي

 2013لعام األرض  استعماالتذكرت التي  المحلّية الّسلطاتهي الوحيدة من بين رهط 
 % من0.2تشّكل  وهي ،كيلومتر مربع 0.03بحجم  العاّمة اتمتنّزهلزينة والواللحدائق 

 .المستغلة في هذا العام األراضيمجَمل 
http://www.cbs.gov.il/webpub/pub/text_page.html؟

publ=58&CYear=2013&CMonth=1. 

 العّينة المشاركة في المحلّية الّسلطاتالفحصان اللذان قمنا بهما للوقوف على تقارير  يدلّ 
 حصاءاإلالواردة في دائرة  المحلّية الّسلطات بمواصفاتبالمقارنة مع المعطيات المذكورة 

 ،ةمفتوحعاّمة  أراضفة كالمعرّ  راضيألا منالّيةر المالي و االستثماشّحة  على المركزية
 .المحلّيةات ومناطق زينة في منطقة نفوذ السلطة متنّزه

 ستثماراال مقابل تخصيصال
 العاّمةاألراضي في تطوير الحدائق و  المحلّية الّسلطاتبعد استيضاح حجم استثمارات 

ة مفتوحال العاّمةاألراضي تطوير  اتميزانيّ طلب منها ذكر حجم االعتمادات الحكومية ل
 ومن جهة ،لتطوير من جهةلتمويل عــام  تلقيهذه االعتمادات منوطة بإن  .والحدائق
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 ،ةمحليّ لتطوير خدمات  المحلّيةاعتراف الحكومة باالحتياجات الحيوية للسلطة ب أخرى 
على ر تؤثّ  ة التيمفتوحال العاّمةاألراضي وفي السياق الحالي في تطوير الحدائق و 

تلخيص النتائج من  13 شكليعرض  .تصميم مشهد البلدة ومظهرها في المنظر الطبيعي
من خاّصة  أموالتلّقي  بشأنالعربّية  المحلّية الّسلطاتالمعطيات التي ذكرها مندوبو 

 .الحكومة وحجمها

 الخاّصة السنوية الحكومية االعتمادات حسب المحلّية الّسلطات تقسيم: 13  شكل
 بلدةال في عاّمة حدائق لتطوير

 
ال تحصل على  (%59حوالي )العربّية  المحلّية الّسلطات ةغالبيّ بأن  من النتائجتدّل سيُ 

ه ال نّ أ% منها 22 ذكرتفقد  ،في نطاقها العاّمة اعتمادات مالية هادفة لتطوير الحدائق
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% من 11ذكرت ة العــام بينما زانيّ ميمن ال خّصصيُ  باستثناء ماخاّصة  ةميزانيّ توجد 
ها تحصل على نّ أثالث سلطات ذكرت و ها تحصل على اعتمادات نّ أفقط  الّسلطات

 جدولل فّص ي .حورة وسخنينو  أّم الفحم وهيفي البلدات عاّمة  اعتمادات لتطوير حدائق
 .المالية حجم االعتمادات 5

 عاّمة لحدائق هادف تطويرل حكومية اعتمادات: 4  جدول

ة حدائق لتطوير خاصّ  حكومي اعتماد السلطة اسم  بالشواقل ،عام 

 800,000 الفحم أمّّ

 .ع.غ.م بواسطة ،والفترة بالمشروع متعلّق حورة           

ّ صندوق) شيكل سخنين  مليون (مفتوحة أراض 
4.5 

 

  ةمفتوحال العاّمة األراضي تطوير تخطيط
ة مفتوحال العاّمةاألراضي ات المستثمرة في تطوير الحدائق و ميزانيّ الالنقص في يتجّسد 

التطوير مثلها  اتمخّطط. إن أيًضا المحلّيةات التطوير السنوية للسلطات مخّططفي 
 الّسلطاتمندوبو ُسِئَل  وقد .المحلّية ات السلطةأولويّ سّلم  عنتعّبر  ة التيميزانيّ مثل ال
لعام  المحلّيةتطوير السلطة  مخّططفي ُيقَتَرح هل  :راسةاستمارة الدإطار  في المحلّية
 (%68) المحلّية الّسلطات ةغالبيّ أجابت  ؟عاّمة ِمساحةحديقة/ إقامة 2017-2016

 تجابأ% 32 ؛2016-2017لعام عاّمة  ِمساحةتطوير لحديقة/ اتمخّططهناك  بأنّ 
نه ال أة بمحليّ سلطة ي أ لم تجب .هناك حاجة لوجودهاإاّل أّن  اتمخّططال توجد بأّنه 

مثل هذا الخيار ورد في أن  رغم)في نطاقها للحّيز العاّم  تطوير مخّططتوجد حاجة ل
 نّ أغير  المحلّية الّسلطات كاّفةفي األمر  هذا هميةهذا دليل على الوعي أل .(االستمارة

 6ل رقم جدو يفّصل  .أخرى  جهة منلتحقيق ذلك  عوائقالوعي ذاته في جهة وال
حسب ة للتطوير مخّططة المفتوحال األراضيحول  تحّدثتالتي  المحلّية اتالّسلط

  .2016-2017التطوير لعام  اتمخّطط
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 الّسلطات عمل خّطة في العــامّ  الحيّز لتطوير المعّدة ِمساحةال حجم تفصيل : 5  جدول
 2016-2017 عام في المحليّة

ّاسم

 السلطة
ّتطويرّيُقتََرحّهلّ،المحلي ةّالسلطةّتطويرّمخط طّفي

ةِّمساحة/حديقة  2016-2017ّعامّفيّعــام 
  معّدة للتطوير اتدونم 5 عرعرة

 معّدة للتطوير اتدونم 5 جت

 دونم معّدة للتطوير 60 حورة

 دونم معّدة للتطوير 15 زيمر

 دونم معّدة للتطوير 25 دير األسد

 م نداءقدّ  اتدونم 3.5 بّطوفال

متنّزه ومسار سير بجوار المجلس اإلقليمي عيمق يزراعيل  الناصرة يافة
الجسم الرئيسي  .يافة الناصرةعدم وجود أراٍض في بسبب 

 .يافة الناصرة محليّ المشروع هو مجلس  نالمسؤول ع

 دونم معّدة للتطوير 12 كفر قرع

 معّدة للتطوير اتدونم 8 أّم الفحم

 مسار للسير كوكب أبو الهيجا

 معّدة للتطوير اتدونم 3 زرعةالم

 معّدة للتطوير اتدونم 6 الغربيّةباقة 

 للتطوير معّدةا دونمً  15 رهط

 دونم معّدة للتطوير 4 البقيعة

على  كورنيش المل ،ادونمً  15متنّزه المل على ِمساحة حوالي  سخنين
 اتدونم 4.5ِمساحة حوالي 

 معّدة للتطوير اتدونم 5 طرعان

 

الحّيز  لتطوير ِمساحةال ةغالبيّ  خّصصتفي حورة  المحلّيةالسلطة أن  جدوللمن اتدّل سيُ 
لم  .للتطويرفقط دونم  3.5 بّطوفال خّصصي ،بعكسها ؛دونًما 60بحجم حوالي  العــامّ 

مجَمل  بالمائة من 36حوالي تشّكل  التسع الباقية والتي المحلّية الّسلطاتتتحدث 
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الخاّص  التطوير السنوي  مخّططللتطوير في  العــامّ حّيز ال عنالعربّية  المحلّية الّسلطات
وتحسين مالمح  العــامّ الحّيز  تختلف هذه الحالة عن المواقف تجاه الحاجة لتطوير .بها

 .تهاأهميّ إلى  المشاركة (%100) المحلّية الّسلطات كاّفةأشارت  البلدة التي

 البلدة ومشهد عامّ  حّيز تطوير تجاه ومفاهيم مواقف
بضعة مقوالت أعّدت  ةمفتوححّيزات عاّمة  تطوير بشأنستيضاح المواقف والمفاهيم ال

  :بلدية رهط االستمارة بالنقاط التالية مندوبجمل وقد أ .ُشِمَلْت في استمارة الدراسة

 اللقاءات وللترفيه ولتبديد التوتر لدى قامةا إلمكانً  يشّكلو  إنسانهامّ لكّل  العــامّ الحيّز  .1
 ؟لشبيبةاأبناء 

 .للزائرعن طابع البلدة  لبلدةا مداخلتعبّر . 2

 ،ةمفتوحال العامّة ِمساحةال ،ازداد مستوى التطوير العــامكّلما  مستوى الحياةيزداد . 3
 الشعبي.البناء  ِمساحة

ومن ضمنها  لسّكانمة لمستوى الخدمات المقدّ ب المناعة االقتصادية للبلدة استق .4
 الئق.ة وصيانتها على مستوى مفتوحال العامّةاألراضي تطوير 

 ة وال يمكن االكتفاء بالنقاش حولمؤّسسال أجندة. يجب طرح رفاهية الجمهور على 5
 .رفاه ! ،حاجة للرفاهثمّة  ،وفرص العمل سكاناإل

الرفاه فرص بسبب أيًضا  في البلدات اليهودية قامة. ينتقل الكثير من الشباب لإل6
 ،ها مندوب بلدية رهطأاقتباس من االستمارة التي عبّ ) .ةمفتوحال العامّةاألراضي و 

2016).  

األراضي و  العــامّ الحّيز  تطوير هميةالوعي ألإلى  تشير مالحظات مندوب بلدية رهط
 المحلّية الّسلطاتإجابات مندوبي  .مشهد البلدة ومستوى الرفاه فيهاو ة مفتوحال العاّمة

فيه مقوالت مختلفة ومدى موافقة  ردت .7 جدول ل فيجمَ تُ  تأُِعد   على المقوالت التي
 .2 ،تماًما موافق .1 :كان التدريج على النحو التالي .المستجَوبين على هذه المقوالت

 .بشدةأعارض  5 ،أعارض .4 ،غير موافق .3 ،موافق
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 المحلّية لطاتالسّ  موافقة عدم أو موافقة ومدى والمفاهيم المواقف تلخيص : 6  جدول
 مئوية بنسب ،االستمارة في واردة مقوالت على

                                             معارض بشدة             بالطبع موافق  المقولة 

ال تليق بالبلدة  اليوم البلدة ومشهد العامة الحيزات  1
المتطورة وتمس بانتماء السكان الى البلدة التي 

 ايسكنون فيه

48        30       22      00        00 

السبب الرئيسي للنقص في االراضي العامة هو  2
الفشل التخطيطي الذي ال يخصص اراضي 
 لالحتياجات العامة في المخططات الهيكلية

19        22       33       15       11 

ثقافة سكاننا هي انهم ال يستهلكون حدائق عامة  3
 .ضون تطوير االراضي العامةيعارانهم و

4         7          33        15       41 

نحن ال نعتبر تطوير االراضي العامة بمثابة  4
افضلية، حيث إن السكان يفضلون تزويدهم 

 باراض للبناء وبصورة اقل لالحتياجات العامة 

7        26        19        15        33 

ليست نتيجة لمبادرة  اض عامةأر المبادرة لتطوير 5
والسكان وانما تفرض فرضا  المحلية السلطة من

عليهم من فوق من قبل الوزارات الحزومية 
المختلفة مثل وزارة المواصالت او وزارة جودة 

  البيئة او وزارة االسكان

 
7        7          26         26        34 

االراضي سكاننا يبدون توجها معاديا لموضوع  6
العامة وذلك الن هذه االراضي تصادر منهم 
وبالتالي فانهم يعارضون استقطاعها منهم 

 وتطويرها

11        7         41       11        30 

السكان يفضلون استهالك اراض عامة وحدائق  7
عامة في البلدات المجاورة وخاصة في البلدات 

وبالتالي اليهودية حيث يشعرون هناك بحرية اكبر 
 فال داعي لهذه االستثمارات في بلداتهم

 
4        8         12         38        38 

الدولة ال تخصص موارد مالية لتطوير االراضي  8
العامة والحفاظ على مشهد البلدة وبالتالي، فبدون 
زيادرة الموارد التي تقدمها الدولة لتطوير الحيز 

تتطور بالفعل في  العام ومشهد البلدة فانها لن
 البلدات العربية

 
67        15         7        7         4 

اراض  السلطة ال تستثمر مبالغ كافية لتطوير 9
عامة ومشهد البلدة النها ال تمتلك موارد من اجل 
هذه الغاية وذلك بسبب الضعف المالي للسلطة 

 المحلية

52        22        15        7        4 



92 

 

السلطة ال تستثمر مبالغ كافية لتطوير الحدائق  10
ومشهد البلدة الن هذا االمر ليس ضمن سلم 

  اولوياتها السلطة

7       7           34        26      26 

ال داعي لتطوير حيزات عامة بما فيها حدائق  11
عامة والحفاظ على مشهد البلدة الننا عبارة عن 

 هذه االراضي العامة فعال قرية ولسنا بحاجة لمثل

 
60        00        11      11       78 

الضعف االداري والقيادي والمبنى الحمائلي  12
االنتمائي يشكل عائقا رئيسيا امام تطوير الحدائق 

 والحفاظ على مشهد البلدة

 
11        7       22       15         45  

خاصة وتشعر ثقافة السكان تفضل الحيزات ال 13
بأمان أكبر وباالنتماء إليها مما يتسبب في تأخير 

 تطوير الحيز العام والحفاظ على مشهد البلدة

 
00        15       26      30        30 

إقصاء المواطنين العرب من الحيز العام القطري  14
ةالعام من قبل الدولة يؤثر على انكماش اقامة 

تسبب في خلق السكان في الحيز الخاص وي
 الحيز العامّ  اغتراب وغربة للمواطنين العرب في

 على مستوى الدولة والبلدة

 
4        27         35       19        15 

                                     69% 

الثقافة العربية القروية التقليدية المنتشرة في  15
; امالبلدات العربية تشجع عدم تطوير الحيز الع

وال تعير اي اهمية   أراض عامة، عامة، حدائق
  للمظهر والمشهد العام الجميل للبلدة 

 
4        11         36         33      26 

                                      85% 

 

القائم في  العــامّ حّيز بأّن ال % من المستجَوبين يدركون 78بأن  جدولال منتدّل ُيس
 % يوافقون على41فقط  ؛غير الئق بمشهد واحتياجات البلدة العصريةالعربّية  البلدات

 .تخطيطيّ خفاق إهو نتيجة  المفتوحة العاّمةاألراضي لشّحة  الرئيسي السببأن 
 تفتقرالعربّية  الثقافةأن  من المستجَوبين ال يوافقون على %89فإّن  بالمقارنة مع ذلك

 % 67 يعارض .العــامّ الحّيز  معارضة لتطويرثّمة  أنّ و  العاّمة الوعي حيال الحدائقإلى 
السّكان  نأو  اتولويّ ليس من ضمن األ العــامّ الحّيز  تطوير بأنّ  من المستجَوبين المقولة

 % ال يوافقون على86 .العاّمة لالحتياجاتأقّل  وبقدرالخاّص  للبناء يأراض ون يفّضل
ُتفرض فوقي ا  بل لسّكانوا المحلّيةيدي السلطة ليست ب العــامّ الحّيز  المبادرة لتطوير أنّ 

 وزيرو جودة البيئة و عن طريق الوزارات الحكومية المختلفة مثل وزارة المواصالت 
العرب يظهرون سّكان بأّن ال من المستجَوبين المقولة %82حوالي  عارض وقد ،اإلسكان
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نجد فإّننا وعليه  ت منهمقد صودر  األراضيهذه أن  من منطلق العــامّ الحّيز  العداء تجاه
من  %88عرب وأ  .هدافوتطويرها لهذه األاألرض  ير استعماليمعارضة لتغ

 وحدائق حيز عامّ  ون استهالكيفّضلسّكان بأّن ال المستجَوبين عن معارضتهم للمقولة
ولذا فال  ،هناكأكبر  حيث يشعرون بحرية ،اليهوديةخاّصة  ،في البلدات المجاورةعاّمة 

 لىعتماًما  من المستجَوبين ويوافقون  %82 يوافق .الستثمارات في بلداتهما حاجة لهذه
وللحفاظ على  العــامّ الحّيز  موارد مالية كافية لتطوير خّصصتدولة ال بأّن ال المقولة

 العــامّ الحّيز  الدولة لتطوير وبالتالي فبدون زيادة تخصيص اعتماداتالعربّية  مشهد البلدة
% من المجيبين 74يوافق  .في البلدات العربية تطّورأّي دث ومشهد البلدة فلن يح

من الموارد في  ال تستثمر ما يكفي المحلّيةسلطة بأّن ال ّدعاءعلى االتماًما  ويوافقون 
 في المقابل .المحلّيةة السلطة ميزانيّ ومظهر البلدة بسبب ضعف  العــامّ الحّيز  تطوير
ال تستثمر موارد كافية في تطوير  لّيةالمحالسلطة القائل إن  ّدعاء% اال86 رفض

% من 100يعارض  .اتهاأولويّ سّلم  مر ليس ضمنهذا األ ألنّ حدائق ومظهر البلدة 
والحفاظ عاّمة  بما في ذلك حدائقحّيزات عاّمة  ال حاجة لتطويربأّن المجيبين االّدعاء 

وضعفها  عوائقالحول  المحلّية الّسلطاتُسئلت  عندما .ةقرويّ على مشهد البلدة لكونها 
عن معارضتهم  المحلّية الّسلطات% من مندوبي 82فقد أعرب ة داريمن الناحية اإل

 امركزي  عائًقا  تشّكل نتمائيّ والقيادي والمبنى الحمائلي اال داري ضعف اإلبأّن ال لمقولةل
% من المستجَوبين 86أجاب  .حدائق والحفاظ على مظهر ونظافة للبلدةالتطوير أمام 

يشعرون بأمن السّكان  نّ أراسخ في الثقافة و الخاّص الحّيز  تفضيل أنّ ب الوقتفي نفس 
والحفاظ على مظهر ومشهد  العــامّ الحّيز  تطوير أخيرفي ت يتسّببمّما إليه  أكبر وانتماء

الدولة  إقصاء بأنّ  يعارضون المقولةبأنهم  من المستجَوبين %69وأجاَب  ،البلدة
في البلدة السّكان  ععلى تجمّ يؤّثر  القطري والعامّ  العــامّ الحّيز  لمواطنين العرب منل

 العــامّ الحّيز  شعور بالغربة واالغتراب فيوالدة الفي  يتسّببو الخاّص الحّيز  ضمن
 المحلّية الّسلطات% من مندوبي 85عارض وقد  .العربلدى المواطنين القطري والبلدي 

 ترفض تطويرالعربّية  قليدية المنتشرة في البلداتة التقرويّ الالعربّية  ثقافةبأّن ال المقولة
اهتمام للمظهر  تعير أيّ ال أّنها و  العاّمةاألراضي أو  العاّمة الحدائقو  العــامّ الحّيز 

  .تهنيق للبلدة وألهميّ األ والمشهد العــامّ 
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  المشهدي والمظهر العــامّ  الحّيز تطوير أمام عوائق
 العــامّ الحّيز  تطوير عوائقفي االستطالع حول  ّيةالمحل الّسلطاتمندوبو ُسِئَل  قد

عّينة  كة فيالمشارِ  المحلّية الّسلطاتكّل  ذكرتف ،وتصميم المظهر المشهدي للبلدة
في بلداتها باستثناء قرية  العــامّ الحّيز  تعترض طريق تطوير عوائقها تواجه بأنّ الدراسة 

 يمندوبفإّن  ة من الدولةميزانيّ مالية و  كانت هناك اعتماداتإذا أّنه إلى  أشارت جت التي
فة المصنّ  عوائقبعض الإلى  الّسلطاتباقي وأشارت  ،عوائقال يواجهون  المحلّيةالسلطة 

  .فيما يلي 14 رقم شكلكما هي واردة في ال فئاتحسب أربع 

 مندوبو عرضها كما ةالعربيّ  البلدات في العــامّ  الحّيز تطوير عوائق تقسيم: 14  شكل
 العّينة في كةالمشارِ  المحلّية الّسلطات

 

 ةميزانيّ ال عائق

 نه الأة و ميزانيّ ال عائقمامها هو أالرئيسي  عائقال أنّ  المحلّية الّسلطاتمن %85 ذكرت
الموارد الضئيلة والنقص  .في بلداتها العاّمةالحّيزات  اعتمادات كافية لتطوير خّصصتُ 

ال تتيح التطوير بوتيرة  عوائقهي السّكان  احتياجاتتلّبي  الئقةة أراض  عامّ  في عرض
بحجم  متعّلقة ميزانيّ ال عائق .في تغيير مظهر ومشهد للبلدة يتسّببمّما  مكّثفة
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ة مفتوحال العاّمةاألراضي و السنوية لتطوير الحدائق الخاّصة  االعتمادات الحكومية
ف اعتمادات هل تعرّ  :العّينة المشاركة في ّيةالمحل الّسلطاتُسِئَلت وقد  .ومشهد البلدة

 ةغالبيّ الت ردّ  قدوكما أسلفنا ف ،عائقكومالمح البلدة  العاّمةاألراضي الدولة لتطوير 
 .يجابباإل المحلّية الّسلطاتالمطلقة من 

 االرض منالّية عائق

ال انعدام تغيير استعمإلى  العّينة المشاركة في المحلّية الّسلطاتمن  %67 أشارت
 الصعوبة في تغيير استعمالو  ،عائقالدولة كمن ِقَبل  عاّمة راض  ألأراض   وتخصيص

 ،جرائيةإهناك صعوبات كما أّن  .خاّصة تابعة لملكّيةأراض   ة منمفتوحأراض  عاّمة 
عداء إلى  لقد يتحوّ مّما السّكان  من األراضياجتماعية ومعارضة جوهرية لمصادرة 

  .نفسهاالمصادرة عملية والعمال الذين يقومون بدورهم في  المحلّيةتجاه رئيس السلطة 

 والسلوك الوعي عائق

أراض  عاّمة  ثقافية لوجود عوائقال توجد أنه إلى  المحلّية الّسلطاتمندوبي إشارة  رغم
 أنّ  العّينة في المحلّية الّسلطات% من 44فقد ذكرت  المحلّية الّسلطاتة في مفتوح

 العــامّ الحّيز  تطويرأمام عائًقا  تشّكل ت االجتماعية المعاديةالتخريب والسلوكياأعمال 
 المفتوحة العاّمةاألراضي بالمّس  من المحلّية الّسلطاتخوف أّن أي  ،في البلدات

 .ةمفتوحال العاّمةاألراضي الحدائق و إقامة وتطوير أمام عائًقا  شّكلي العاّمة والحدائق
خطوات جدية  المحلّيةاتخذت السلطة إذا  عائقذا اله إزالةيمكن على أّنه  ت التجربةدلّ و 

انظر ) إكسالو  الغربّيةالناصرة وباقة و مثل طرعان  العاّمة لتطوير الحدائق في الساحات
هناك العديد من الساحات بأن  اليوم ستالحظالعربّية  تجولت في البلداتإذا  .(15 شكل

وتكمن المشكلة السّكان عتني بها يالتي  مدنيةال العاّمة الجزر الخضراء وحتى الحدائقو 
 .في تخصيص اعتمادات مالية لصيانتها
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 في والصيانة بالحماية تحظى ةمحميّ  وساحات حدائق ،ةمفتوح عاّمة أراض  : 15  شكل
 (المؤلف تصوير) 2016 ،آب الغربّية باقة مدينة مدخل

 

 تخطيطيّ  عائق

 ،محليّ  مفّصل مخّططأو  هيكليّ  إعداد مخّططة عند حمفتو أراض  عاّمة  يبدأ تخصيص
 حسب استعماالتها بموجب برنامج والخاّصة العاّمةاألراضي يخطط ويضع الهدف من 

 خّصصالتخطيط الذي ال ييتسّبب  .واحتياجات البلدات أهدافو عن غايات يعّبر 
 % من33حوالي أشارت  .األراضيفي حدوث نقص في هذه عاّمة  هدافأل يأراض

ضمن  المعّدة األراضيا في هناك غيابً أّن إلى  العّينة التي شاركت في الّسلطات
وقد  .خاّص  بشكل العــامّ والحّيز  بشكل عامّ  ة مالئمة لتطوير البلدةهيكليّ ات مخّطط
 .عائًقا %41فيما لم تعتبره عائًقا  تخطيطيّ ال اإلجراءها تعتبر نّ أ% منها 52ذكرت 
 شكلانظر )عائًقا جزئي ا  أو ،معّينة في حاالتعائًقا  طيّ تخطيال اإلجراء% 7واعتبر 

16). 
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 ومشهد العــامّ  الحّيز تطوير أمام عائقك للتخطيط المحلّية الّسلطات نظرة : 16  شكل
 البلدة

 

  اجتماعية عوائق

اجتماعية  عوائقبسبب حالة من التراجع  للصالح العامّ األرض  تغيير استعمال يشهد
وبين  ،المحلّيةوبين القيادة أصحاب األرض بين  ،الحمائلأبناء  ة بالصراعات بينمتعّلق

 تخطيط عملّيةنتيجة عاّمة  أرض مكانةإلى  هار مكانتُ ي  غَ تُ  التياألرض  ون يستعملقد  نْ مَ 
األراضي نزاهة. تخطيط بدون ه و إشراكبدون وكأنها مفروضة على الجمهور إليها  نظريُ 

خصبة للتوتر االجتماعي  أرضيةشّكل ي قدو هامشية وبصورة جزئي ا  ستغليُ و  ينّفذ اّمةالع
  .السّكان كون رافعة للتطوير ولتلبية احتياجاتيأن  منبداًل  وللعنف

من معّدة  ة غيرهيكليّ ات المخّططفي ال للصالح العامّ  مخّصصةال األراضيجزء من 
كجزء وأحياًنا  افرض التخطيط فرًض يُ  .رضأصحاب األ ة عبر االتفاق معتخطيطيّ ناحية 
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كونها هيئة  المحلّيةالسلطة تتكّون  .وبين الحمائل فرادشخصية بين األ ناكفاتمن م
 .السّكان ل بالضرورة مصالح جميعمثّ تال وهي سياسية منتخبة من معارضة وائتالف 

ائتالف  ،انتخابية"رشوة " بما يشبهأحياًنا  جرائية المصحوبةاالنتخابات اإل عملّيةمبنى و 
ممثلة  سياسية-اجتماعية فئةوصلت إذا  .لذوي المصالح فئاتبين الحمائل وبين 

أن  االسلطة من خالل انتخابات ديمقراطية فليس مستبعدً إلى  للحمائل الفاعلة في البلدة
يمكن القيام بذلك عن طريق  .توا لها في االنتخاباتن لم يصوّ معارضيها أو مَ نّحي ت

 ،ةمفّصلة و هيكليّ ات مخّططة بمتعّلقة تخطيطيّ قرارات وخاّصة  رات مختلفةاتخاذ قرا
عاّمة  راض  أل المعّدةاألراضي وخاّصة أراض  عاّمة  تخصيصإلغاء  أو تخصيصمروًرا ب
خالل إعداد البرامج موضوع األرض والتخطيط  يحتلّ  .وطرق عاّمة  مبان  ولة مفتوح

الخطاب في التنافس السياسي  كبيًرا منجزًءا  الحزبية وحملة االنتخابات لدى المرشحين
بموجب معّدة " خضراء" رضأ / نقطة إلغاء من ضمنها وعود جماعية وشخصيةوُتطَلق 
في من شأن المرشحين  .في مرحلة إعداد ومصادقةأو  معتَمد مفّصلأو  هيكليّ  مخّطط

يمّثل  ب الذيخَ رئيس السلطة المنتوعلى عارضيهم تهّجم على مالحّتى  الحاّدة المواجهات
راضي لألمعّينة  أرض تخصيص تستهدفخطوة إلى  ةر سياسية المباد فئةأو  حمولة
 مخّططإلى  بواسطة المبادرة العاّمة راضياألعلى تغيير موقع  تأثيرأو ال ،العاّمة
 العاّمة رضتكون األبأن  طخطّ يُ  ،أحياًنا .التخطيط عملّيةفي  التدّخل أو ،مفّصل

تغيير  .تابعة ألعضاء المعارضةأراض   حسابيق بصورة سرية على أو الطر  مقتَرَحةال
 في فرازالتوحيد واإل تطبيق آلية قانونية في عملّيةبدون اتفاق وبدون األرض  استعمال

تكون ل راضياألوتغيير استعمال  هيكليّ استعمال التخطيط البمشاحنات خفية و ظّل 
 .ت بين المالكين وسلطات التخطيطالتوتر والمواجهاحّدة  تزيد منعاّمة  استعماالت

ات مؤّسسفي  مخّططالتخطيط باالعتراض على ال عملّيةفي مرحلة  مسألةتنعكس هذه ال
الصراع يحاول  هذه الوسائل كافية ولم ينتهِ َتُكن  لموإذا  المحاكمإلى  لتوّجهباو  التخطيط
 تطوير ومنع تحقيقإلغاء  عن طريق استعمال العنف والقوة الجسديةاألرض  أصحاب

تطوير يتّم  حبر على ورق والمجّرد في هذه الحالة  يبقى التخطيطو ة مفتوحأراض  عاّمة 
  .للغايات التي خصصت لها رضاأل
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 متعّلقة مفتوحال العاّمة راضياألوشكل  ِمساحةو في تحديد موقع الرئيسي  االعتبار
ّبب استبدال يتس .األرض االجتماعي والحزبي لصاحبو السياسي -باالنتماء االجتماعي

وموقع شبكة  العاّمة راضياألموقع  تأرجحبفي بعض الحاالت  المحلّيةقيادة السلطة 
في المقابل بعض  .تطوير البلدةيعيق و  هيكليّ ال إقرار المخّططر تأخّ يالطرق وبالتالي 

 المعّدةاألرض  وشكل ِمساحةو لناخبين عشية االنتخابات لتغيير موقع المرّشحين لوعود 
هذه الحقيقة في تسّببت وقد  .ات التخطيطمؤّسسذ بسبب قرارات نفّ تُ ال  عامّ للصالح ال

 نيْ رَ مْ ال األَ كِ بحيث يمّس  العاّمة راضياألتطوير  أخيرزيادة التوتر االجتماعي أو في ت
  .لسّكانبا

 البلدة ومظهر مشهد
 

 تجاه مشهد ومظهر مالمح المحلّية الّسلطاتومندوبي السّكان  طبيعة وشدة مشاعر
إذا  المحلّية الّسلطاتُسِئَلت  .ية لهاإيجابمعة سُ  إنشاءهاّم لتطويرها و  أساسالبلدة هي 
ومكان التطوير ف ا حول تخلّ للجمهور انطباعً  مشهد البلدة اليوم يبثّ  بأنّ  كانت تعتقد

% من 70 وافقت .محيطهو  نسانبين اإل في االغتراب يتسّببمما صعب العيش فيه ي
مشهد مالمح البلدة اليوم  بأنّ  الديها شعورً حيث إّن هذه المقولة  لىع المحلّية الّسلطات

ا يصعب العيش فيه مكانً تشّكل  وهي ة بقدر كاف  تطّور بلدة غير مبأّن ال ايعطي انطباعً 
% هذه المقولة فيما لم 26بينما رفض  محيطهو  نسانفي حدوث اغتراب بين اإل يتسّببو 

 .السؤالهذا % عن 4يجب 
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 ومظهرها البلدة مشهد تطوير تجاه البلدية مندوبي لدى الشعور طابع توّزع: 17  شكل

 
 تلخيص 

أبناء  منطقة اجتماعية تجمع بين يشّكل فهوالسّكان  وظيفة هامة في حياة حيز العــامّ لل
ويعّبر  الحياةعلى مستوى  العــامّ الحّيز يدّل  .على المنطقة يؤّثربأسره و  محليّ المجتمع ال

يستطيع  .لمكانل االنتماءب وفي الشعور نخراطفهو يساهم في اال ،تطّورمستوى العن 
بين عدم المساواة الحّد من تقليص الفجوات و العربّية  في البلدات العــامّ الحّيز  تطوير

 فئاتل العــامّ الحّيز  ة استعمالإمكانيمنح إلى  يؤّديو ل إسرائيالمجتمع في  مختلف شرائح
شبكة اتصال جديدة تتيح المشاركة والتواصل بين  تتكّون سكانية خارج البلدة وبالتالي 

 .لإسرائيالمختلفة في  يةلسّكانفئات اال

العربّية  المحلّية الّسلطاتفي  العــامّ الحّيز  تطوير أهميةإلى  تشير معطيات االستطالع
تحتوي  الّسلطات ةغالبيّ كانت  إذا .اليوم تهتعي أهميته وشح الّسلطات ةغالبيّ بأن  علًما
كما أّن  ،رةعطاء مظهر بلدة مطوّ ه ليس فيه ما يكفي إلنّ أإاّل  مفتوح عامّ حّيز  على
صعب العيش في يه نّ أو  تطّورالعدم حالة من هناك  بأنّ  االبلدات تعطي انطباعً  ةغالبيّ 

  .محيطهو  نسانفي حدوث اغتراب بين اإل يتسّببهذا المكان الذي 
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 أمام تطوير البلدات العوائق

التطوير  عملّيةل تعطّ تعتقد أّنها التي  عوائقالإلى  العّينة المشاركة في الّسلطاتأشارت 
 :إليها أشارت التي عوائقفيما يلي تلخيص ال .في بلداتها

  اتيميزانيّ  عائق• 

ة شحّ  أنوإلى  عتمادات الماليةاالشّحة إلى  الّسلطاتأشارت  –ا في نظرهم مركزي   عتبريُ 
 عملّيةش تعيق أو تشوّ  أسباب يفي البلدات ه العــامّ الحّيز  تخصيص الموارد لتطوير

 .مشهد البلدةفإّنها تضّر ب –ة ونتيجة لذلك مفتوحال العاّمة راضياألتطوير 

  راضياأل  عائق• 

األرض  علىالخاّصة  ةملكيّ الأّن إلى  الّسلطاتأشارت  –ة ميزانيّ ال عائقهو الثاني بعد 
توّجه  في حدوث تتسّبب هاأصحابمن أراض   ومصادرةخاّصة أراض   خصيصعدم تو 

  .ذاته عملّيةسلبية في ال هذه العناصر عواملَ كّل  كانتحيث السّكان  عدائي لدى

  والسلوك الوعي• 

الوعي وقّلة  العــامّ الحّيز  البلدة تجاهسّكان  التخريب التي يمارسها بعضأعمال تؤّثر 
بسبب ضعف  العاّمة تقاعس الرقابة .ي في البلدةقليمتطوير اإلعلى ال النعكاساتها

النموذج الليبرالي عن طريق حضور الدولة والقانون  دخولالسلطة األبوية التقليدية و 
بعض شرائح لدى  يينغير شرعي انعتبر يُ  ا ما زاالما وضرورة وجودهمرغم حيويتهاللذين 

الوعي وفرض النظام ب يتعّلقفيما  المحلّيةضعف السلطة تالعربّية  الجمهور في البلدات
  .على نطاق البلدة العــامّ الحّيز  في
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 تخطيطيّ  عائق• 

ات مخّططات أو مخّطط عدم وجودهو التطوير ما يعيق أّن إلى  الّسلطاتأشارت 
ونزع عاّمة  راض  ة ألمخّططال راضياألشّحة  تزيدحيث  العــامّ الحّيز  مالئمة لتطوير
  .تخطيطيّ ال عائقالحّدة  طيط منشرعية هذا التخ

ته أهميّ أّن إاّل ووظيفته في البلدة  العــامّ الحّيز  وجود ةأهميّ تعي  الّسلطاتكانت إذا  وحتى
 مجتمعبأّن ال الحاكمة الّسلطات ترى ال حيث عنها ميداني ا عّبر يُ  الواقع الأرض  على

عدم إلى  ُيعزى ذلكما وإنّ ر في عدم التطوي سبب رئيسيّ هي العربّية  الثقافةأو العربي 
 ةغالبيّ الضعف االقتصادي الذي تعاني منه  .اتميزانيّ الوشّحة  راضياألتخصيص 

ومظهر البلدة  العــامّ الحّيز  ال يتيح لها فرصة لالستثمار في تطوير المحلّية الّسلطات
 هل ينجم ذلك ؟اتميزانيّ الرصد  ما هو سبب الضعف االقتصادي وعدم :طرح السؤاليُ ف

 الّسلطاتهذه إدارة سبب هو عيوب في  أنّ أو  عن عدم رصد االعتمادات الحكومية
  ؟المحلّية

 الّسلطات ةغالبيّ حيث تستثمر  ،مسألةعلى هذه ال الضوء النتائج التي حصلنا عليهاتلقي 
تضّم  تها الغالبيّ ثّم إّن في البلدة  العاّمةالحّيزات  تها في تطويرميزانيّ من ضئيلة نسبة 

عاملون أو  عندما تكون هناك دائرةف ،وكذلك .العــامّ الحّيز  تطويرمخّصصة ُتْعَنى بر دوائ
التعامل ليس  هذه العيوبتعديل يتطّلب  .عددهم ضئياليكون مسؤولون عن التطوير 

من خالل هذه الطريقة  .أيًضاعلى المستوى القطري وإنما  محليّ فقط على المستوى ال
 حلّ يبدأ  .ن مظهر ومالمح البلدة في البلدات العربيةفقط يمكن تغيير الوضع وتحسي

 ة وعالج المشهد الداخلي للبلدة بتخصيص مواردمفتوحال العاّمة راضياألنقص " لغز"
المركزي  نظام الُحكممن ِقَبل  بصورة ناجعةُتدار  التي المحلّية الّسلطاتالدولة و من ِقَبل 

 .محليّ كم الوالحُ 

العالج على تقديم العربّية  في البلدات التطوير العــامّ ام أم من عوائقال إزالةتطّلب ت
الذي  ،القطري  ،على مستوى الماكرو .الماكرو والميكرو في نفس الوقت -مستويين 
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 لتخصيص موارد المحلّية الّسلطاتتوجيه لالحكومة يجب العمل  مسؤولّيةيخضع ل
 الرصد الفعلي للتحقق من ةالمحليّ  الّسلطاتمرافقة لين/مرافقين موّجهتعيين وأحياًنا 

حــول األمر  يجب تنظيم .تطوير وتحسين مظهر البلدةأجل  منالعتمادات المالية ل
في  ،محليّ ال ،على مستوى الميكرو .التطوير في البلدات عملّيةل راضياألتخصيص 

الحّيز  ها وطرح قضيةاتأولويّ سّلم  تغيير المحلّية الّسلطاتعلى  يتوّجب ،األولىالدرجة 
يجب  .ة القائمة كموضوع هاّم وعاجلمقّدمة في مفتوحال العاّمة راضياألوتطوير  لعــامّ ا

 الّسلطاتفي لمشهد البلدة وصيانة مظهرها بالتطوير والتخطيط  مخّصصةدائرة  إقامة
زادت كّلما  .ةمفتوحعاّمة  يَ أراض ة تشملهيكليّ ات مخّططحاجة لتطوير ثّمة  .المحلّية

 ألهمية السّكان ة لرفاهية سكانها يزداد وعيمفتوحال راضياألكمّية  نم المحلّية الّسلطات
من الموارد المالية  لتخصيص نسب مئويةحاجة ثّمة ف وبطبيعة الحال ،راضياألهذه 

 .هذا التطويرل ةيدار واإل
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 مشهد وتصميم العــامّ  الحّيز منالّية على تؤّثر التي العوامل :6 الفصل
 البلدة

العربّية  البلدات فيها مشهد ومنظر متصمّ الفصل الظروف التي نشأ و  يتناول هذا
 .سهاي كرّ تة المفتوحال راضياألوشّحة 

 البلدة تخطيط في تحّوالت
إعداد ا بمراحل مختلفة من بلدة مصحوبً إلى  من قريةالعربّية  انتقال البلدةكان 

لالتجاهات اآلخذة في ي ا جزئ ارد  وّفرت و  تحّوالتة راعت هذه المحليّ ة هيكليّ ات مخّطط
على كبير  تأثيرلها  المحلّيةة هيكليّ ات المخّططهذه الإّن  .على نطاق البلدة تطّورال

تها غالبيّ أن  صحيح .وتصميم مشهد البلدة للصالح العامّ  راضياألتغيير استعمال 
التوّجه تبني تّم  عقالني في التخطيط لكن في بعض الحاالتتوّجه  اعتمدت على

التخطيط المدافع وحتى التخطيط ر بعضها عن عبّ  حيثفي التخطيط  كميّ تراال
  .(2001 ،الترمان وستاف) األخيركي والتعاوني في العقد ر اشتال

 ةهيكليّ ال المخّططات إعداد مراحل

الحاصلة في تخطيط البلدة  تحّوالتالفرعية من هذا الفصل ال في الموادّ ص سنلخّ 
نتناول فيما يلي تنفيذ  اننا لنإلى  مع اإلشارة ةمفتوحأراض   وعالقتها بتخطيط

ات مخّططتخطيط ال تطّورفحص  رهِ ظْ يُ  حيث ذاته على التخطيط نرّكزسالتخطيط بل 
 راضياألتغيير استعمال تخصيص  ه تّم تقسيمأنّ العربّية  المحلّيةة للسلطات هيكليّ ال

مختلفة في إعداد ربع مراحل أإلى العربّية  المحلّية الّسلطاتفي  للصالح العامّ 
اللغة والخطاب و السياسة و المكان و رت عن روح العصر ة التي عبّ هيكليّ ات المخّططال
 .السياسي-واالجتماعي تخطيطيّ ال

 قطاع البناءة في هيكليّ الات مخّططالإعداد من  األولى بدأت المرحلة - المرحلة األولى
ْت  1965-والبناءالتنظيم قانون سّن  حّتى في نهاية خمسينات القرن الماضي حيث أُِعد 

 المبنيةاألرض  حصرل 1936تخطيط وبناء المدن لعام أمر  ات بموجبمخّططهذه ال
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هذه تحّدد  لم .للتطوير ورخص البناء المعّدة راضياألوتقليص العربّية  للبلدات
دت فيها شبكة طرق حدّ خاّصة  باستثناء حاالت للصالح العامّ  أراضيات مخّططال

تكثيف البناء عن إلى  بل دعت ةالقائممباني الغالًبا مل المخّططات لم تش رئيسية.
وكان  .(18 شكلانظر ) المبنيةاألرض  نسبة حقوق بناء مرتفعة في نواة  إعطاءطريق 

أمر  رخص بناء بموجب صدارووضع أسس قانونية إل المبنيةاألرض  هدفها تكثيف
 (1990 ،خمايسي ) 1936تخطيط وبناء المدن لعام 

 1961 عام في ُأقر   كّنا كفرل 429/ج رقم البناء مجالل هيكليّ  مخّطط : 18  شكل
 المرحلة في اعُتِمَدت اتمخّططل مثال .دونًما 563 بحوالي مساحتها ةر قدّ م أرض على

 العربية لقرى ا اتمخّطط إعداد من األولى
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العربّية  ة للبلداتهيكليّ ات المخّططد الفي إعدا الثانية المرحلةبدأت  - الثانية المرحلة
بلدة لكّل  محليّ  هيكليّ  إعداد مخّططب الذي تطلّ  1965-التنظيم والبناءقانون  إقرارمع 
ات مخّططكانت هذه ال .القانون  إقرارخالل ثالث سنوات من  محليّ التخطيط الحّيز  في

قد أُِعد ت و  .اء في البلداتالبن ةغالبيّ ت التي ضمّ  المبنيةاألرض  تحديدإلى  غالًبا ترمي
لوائية أو  ةمحليّ أو لجان  إسرائيل أراضي مثل دائرة هيئات خارجيةمن تها كمبادرة غالبيّ 

القليل  اتمخّططهذه ال تخّصصوقد  .المحلّية الّسلطاتطرف من  مع مشاركة ضئيلة
 راضياأل غالبّية شملت .(1985 ،يوم طوف) للصالح العامّ فقط  راضياألمن 

أي  ،الخضراء راضياأل ضبعتربوية و المباني الو طرق الشبكة  للصالح العامّ  صةمخّص ال
ات مخّططمن هذه الهدف لوكان ا .(20و 19 اشكالانظر ) مفتوحةالعاّمة ال رضاأل

من جهة، ، فللصالح العامّ  يراضاأل النتباه لتغيير استعمالاتنظيم البناء القائم و  ساسباأل
ومن  ،للصالح العامّ أراض   تخصيصعلى أو لم يعملوا ًبا غال الّسلطاتلم يهتّم رؤساء 

للصالح  راضياألاستعماالت على تغيير  ات التخطيطمؤّسسلم تحرص  أخرى  جهة
ة البناء قضيّ  بحلّ  األولىفي الدرجة  مّ نهت نأ يجببأّنه  يرى  اتأولويّ انُتِهَج سّلم و  .العامّ 

تشجيع االزدحام ُيحّبذ  كان .نسكاإلغرض ال راضياألوتغيير استعمال  مرّخصغير ال
أصحاب و  الّسلطاترؤساء مع مواجهة الة على مخّططال /المبنيةاألرض  وتكثيف

في ضوء معارضتهم ومعارضة عموم خاّصة و  للصالح العامّ أراض   تخصيصلاألرض 
  .مثل هذه الخطوةالجمهور ل

 رقم والبناء التنظيم قانون  بموجب كّنا كفر ةلقري أُِعد   محليّ  هيكليّ  مخّطط: 19  شكل
 الشرقي الجليل والبناء، للتنظيم اللوائية المحلّية واللجنة الداخلية وزارة بمبادرة 1231 /ج

1979 
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 استعمال ريغيّ  حيث 1979 عام هُ سريانُ  ُأقر   كّنا كفرل 1231/ج هيكليّ  مخّطط :20  شكل

 %2.7 استعمال تغيير تمّ  ادونمً  1780 ِمساحة من العامّ  للحّيز ذلك ضمن ومن للتطوير أراض  
 (دونًما 48 حوالي) ةيرياض ِمساحاتلو  مفتوحة عاّمة ألرض  
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تقسيم تّم  هأنّ  علىتدّل  هانّ إة وشبكة الطرق فمفتوحال العاّمة راضياألتقسيم لنا اذا تأمّ 
ذات  يَ أراض ليست راضياألهذه  نّ أو  فطرافي األ ة القليلةمفتوحال العاّمة راضياأل

ّ"متروكة"ّعلى شبكة الطرق  ُأقيمت. والِمساحةمن حيث الموقع  نوعية فائقة طرق

 .اآلليةلمواصالت مناسبة ل اطرقً لتصبحّوقد تّم تطويرها زراعية 

في هذه  .الثمانينات ومطلع التسعينات أواخرفي  الثالثة المرحلةبدأت  - المرحلة الثالثة
ة هيكليّ ات مخّططة توسيعية و محليّ ة هيكليّ ات إعداد مخّططمبادرات كانت ة المرحل
ات مؤّسسبدأت  حيثالعربّية  للتطوير في البلدات المعّدة راضياأللزيادة  معتَمدة

 راضياألتخصيص ة لملاش ةتخطيطيّ في تذويت الحاجة لتحقيق توجيهات  التخطيط
تطوير شبكة طرق سليمة  ،مفتوح عامّ حّيز تخصيص  ومن ضمن ذلك ،للصالح العامّ 

 الّسلطاتوعي رؤساء أيًضا في هذه المرحلة  تنامى .شمل جزًرا خضراءتوواسعة 
 سكاناإل ون تطويريفّضلأّنهم ما زالوا إاّل  للصالح العامّ أراض   لتغيير استعمال المحلّية

موجودة أراض   حول تخصيصالخاّصة أصحاب األرض على الدخول في مواجهة مع 
بمطالبة  في نفس الوقتدائرة أراضي إسرائيل  مْ لم تقُ و  ،للصالح العامّ تهم ملكيّ  ضمن

الموجودة ضمن  راضياألمن  للصالح العامّ كافية أراض   بتخصيص المحلّية الّسلطات
ات مخّططتوسيع أو  ةمفّصلات إعداد مخّططالدائرة هي التي قامت ب .الدولة ةملكيّ 

كانت النتيجة تقليص فقد حال  أيّ  علىو  ،الدولة ةملكيّ ل تابعةأراض   ة علىمحليّ ة هيكليّ 
ة على نطاق البلدات مخّططال ِمساحةالحّيز  في للصالح العامّ  مخّصصةال راضياأل

للصالح أراض   تغيير استعمال وتخصيصلالحاجة تّم التعبير عن  .(21 شكلانظر )
 .راضياألاقع لتخصيص هذه و في المن حيث التصريحات اللفظية إال أنه لم ُيترَجم  العامّ 
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 *.1999 عام هُ سريانُ  ُأقر   8588 /ج رقم كّنا كفر محليّ  هيكليّ  مخّطط :21  شكل

 
 شبكة بموقع ةمتعلّق أهدافو الستعماالت سابقة اتمخّطط حوصحّّ ساسباأل مخّططال ىتبنّّ :* مالحظة

 الدولة أراضي على أُِعد ّ البلدة جنوب في حيّّ ،مخّططال في .ةمفتوحال العاّمة راضياأل تقسيمو الطرق
 جديد مشهد نشأو .قسيمة 232 من نالمكوّّ" بيتك ابن" مشروع لتنفيذ إسرائيل أراضي دائرة بمبادرة
 .كفرّكنّا لتطوير

بناء الحقوق لجدول  إعطاءا الستصدار رخصة بناء و أساسً  هيكليّ ال مخّططكان هذا ال
 اعتمد .المنظر البلديتصميم المشهد و توّجه  للخطة مالحق بناء مّ نضأن  وذلك بدون 

في  سمةن 3.600من  السّكانازدياد عدد  رغمالبناء في البلدة على البناء الذاتي كّل 
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 شكلهذا ال من خاللنشاهد  .2016نسمة في عام  21.000حوالي إلى  1961عام 
بمشروع خاّصة  قسائمإلى  األرض ميقسّ  في القسم الجنوبي للبلدةالتخطيط المدروس أّن 

  .قريةة في المفتوحال العاّمة راضياأل ةغالبيّ زت فيها "ابن بيتك" وهي المنطقة التي ركّ 

بداية إلى  ةلثفي مطلع األلفية الثابدأت  التي الرابعة المرحلةترمز  - المرحلة الرابعة
تمثل  .كثيرةعربّية  لبلداتة محليّ ة هيكليّ ات رئيسية و عداد مخّططحكومية إلعاّمة  مبادرة

 دائرة ،بمبادرة ديوان رئيس الحكومةعربّية  بلدة 34الحكومي بمشروع تخطيط  مخّططال
 الّسلطاتأطلقت وزارة الداخلية و و  .المحلّية الّسلطاتوزارة الداخلية و  ،إسرائيل أراضي
 بلدة 20من مكّونة  عناقيد خمسةة لهيكليّ ات إعداد مخّططشملت  مبادرة االحقً  المحلّية
 إكسالالذي شمل قرى  3في عنقود  هيكليّ رئيسي  إعداد مخّطط مثاًل، .تقريًباعربّية 

 الّسلطاتاللوائية و  المحلّيةبدأت بعض اللجان و  .يافة الناصرة وبسمة طبعون و دبورية و 
 ةتخطيطيّ الناحية المن  يرهادت ة لبلداتهيكليّ ات إعداد مخّططب في نفس الوقت المحلّية
كفر مثل يرها دت ات لبلداتمخّطط بإعداد لجنة مفو هعمكيمقامت  فمثاًل  .ةحليّ ملجنة 

ا جديدً  اهً هذه المبادرات الفوقية والتحتية لغة وتوجّ خلقت  .الرينة وعين ماهلو المشهد و  كّنا
ربطت اللغة والمضامين بين و  .وداخلهاالعربّية  لصالح البلدةأيًضا في التخطيط 

شملت هذه الطريقة الجديدة ثالثة و  .وائية والقطريةاللو  ةالمحليّ مستويات التخطيط 
  .محليّ لبلدات على المستوى ال ةمدَ عتمات مخّططمستويات ل

  :األّول المستوى 

 المحلّيةالسلطة إاّل أّن له مكانة قانونية  تالبلدة ليسلكّل  رئيسي إعداد مخّطط
ا للعقدين طوير البلدة استعدادً لت مستند سياسة شاماًل شّكل يسته و تبنّ  ات التخطيطمؤّسسو 

نة وضمان رصد ضغوط التطوير في البلدة المتمدّ إلى  اتمخّططترمي هذه ال .التاليين
 .في البلدة ازدياد االحتياجات تلّبية مفتوحعاّمة  راض  ألو  للصالح العامّ أراض   تخصيص

 المحلّيةللجنة من ارة مبادبكما أسلفنا  أُِعد  والذي  كفر كّنالقرية رئيسي ال مخّططال مثاًل،
 35تطوير البلدة لتكون جاهزة الستيعاب إلى  رميي ووه المحلّيةمفو هعمكيم والسلطة 

  .(22 شكلانظر ) 2035في عام ألف نسمة 
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الجديدة التي تلزم  نظمةحسب األتوجيهات لتخطيط البلدة  مخّططد هذا الوقد حدّ 
 تخصيص قرّ ألقطري الذي بموجب كتاب الحصص ا للصالح العامّ  راضياألتخصيص 

تنفيذ التخطيط عند الواحد  للفرد امربعً  امترً  12-7تتراوح بين  مفتوحةعاّمة  أرض
 .مفّصلال

 من امبدئي   يهبنت وتمّ  2003 عام في كّنا كفر لقرية رئيسيال مخّططال أُِعد  : 22  شكل
 مفّصل مخّطط عدادإل اأساسً  يشّكل وهو التخطيط اتمؤّسسو  المحلّية السلطة ِقَبل

 للبلدة شمولي هيكليّ  مخّطط عدادإل اأساسً و 

 
  :المستوى الثاني 

ليس معنى ذلك  .قانوني بلدي محليّ  هيكليّ  مخّططإلى  رئيسيال مخّططتحويل التشجيع 
معّدة أراض   التركيز على تحديديتّم  رخص بناء حسبه بل إصداره يمكن نّ أبالضرورة 
 معّدة أراضيو الذي يشمل شبكة طرق رئيسية  تحديد الهيكل العــامّ و لبلدات لتطوير ا

 هيكليّ ال مخّططال ِمساحة تقسيم مخّططال قرّ أو  .ةمفتوحعاّمة  أراضيو عاّمة مبان   قامةإل
مثاًل  إكسالفي  عملّيةيمكن متابعة وقائع هذه ال .ةمفّصلات عداد مخّططإلات مجّمعإلى 
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 قرّ أبل  ،امحليّ ا مفتوحً ا عام  حّيًزا  البلدي هيكليّ ال ّططمخاللم يرصد  .(23 شكل)
حّدة  لتخفيفالتي يجب تخصيصها  العاّمة راضياألة وكميّ  مجّمعلكّل ّية برامجتوجيهات 
  .مخّططلل اتالمعارض

 مشروع إطار في 16578 /ج رقم إكسال لقرية هيكليّ ال مخّططال أُِعد   :23  شكل
 تقسيمال شملي قانوني هيكليّ  مخّطط إلى رَ وِّ طُ  رئيسي مخّطط على واعتمد عناقيدال
 .مفّصل لتخطيط اتمجّمعل

 
  :الثالث المستوى 

 هيكليّ  مخّططحدودها في ت أقرّ  ةتخطيطيّ  وحدات /اتمجّمعة لمفّصلات إعداد مخّطط
 طمخطّ ات االحتياجات لعام معين بموجب مخّططرصدت هذه ال .شموليأو  شامل

 في العديد من الحاالتتشمل هذه المخّططات المفّصلة  .معتَمد هيكليّ  مخّططرئيسي و 
ات قطرية ولوائية مخّططللتطوير فهي تشمل تغيير استعمال  المعّدة راضياألتوسيع 

طواقم من ِقَبل  اتمخّططت هذه العدّ أ و  .المحلّيةات مخّططومن ضمنها تغيير غايات ال
من  تحويل أجزاءلمرشد  :مثلعاّمة  وتوجيهات أنظمة هاوّجهتدة المجاالت تخطيط متعدّ 

 - للصالح العامّ أراض   يلزم تخصيص ،2005من عام  للصالح العامّ الخاّصة  راضياأل
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 راضياألهذه بعض  خّصصيُ  .مدمجةأراض   أوعاّمة  لمبان   أراضيو  مفتوح عامّ حّيز 
 تابعة لملكّيةأراض   علىخر بعضها اآل خّصصيُ بينما خاّصة  تابعة لملكّيةأرض  على

للتوحيد ة توجيهات حول الحاجة مفّصلالتخطيط ال وحدات/اتمجّمعتشمل بعض  .الدولة
عن طريق  نيةسكللتطوير لقسائم  المعّدة راضياألفرصة لتقسيم اآللية  خلقتو  .فرازواإل

 تغيير استعمال ،أخرى  من جهة ،تاحتوأ ،من جهة سكانتحديد حدود قسائم البناء لإل
أرض خاصين بعد رفع جودتها سواء  أصحابمن  للصالح العامّ بصورة متساوية األرض 

 يزداد للصالح العامّ  راضياألتغيير استعمال بدأ  .آخر غرض يّ ألأو  لسكنلك لكان ذ
ع تتوزّ  .خاّصة ةملكيّ وب مخّططالمشمولة في ال راضياأل% من 40وصل حوالي حّتى 
عاّمة  أراض  و  العاّمة للمباني أراض  و شبكة طرق  بين غايات مختلفة مثل راضياألهذه 

  .(24 شكلانظر )ة مفتوح

 جنوب في تخطيط وحدة /لمجّمع 0251496-257 رقم مفّصل مخّطط :24  شكل
 وهو 2016 عام في لإليداع ونشر خاّصة بملكّية أرض على تخطيطه تمّ  كّنا كفر

 العامّ  للصالح األرض استعمال تغيير المجّمع هذا مليش. االعتراضات مرحلة في موجود
 .التخطيطية الوحدة /المجّمع ِمساحة من %35 فوق  بنسبة
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العربّية  ة للبلداتمفّصلات المخّططة والهيكليّ ات المخّططفي إعداد ال تحّوالتالتواصل 
أكثر ضي تسعينات القرن الماحّتى  ةهيكليّ كانت المخّططات ال حيثتغيير مظهرها 
قواعد عالمية على عمل إذ تسري اليوم  تتغّيرهذه الحالة وبدأت  عمومية ومرونة

مبنى ) (مخّططمبنى متجانس للتوجيهات ) ت"آ"همبدة على المعتمِ  ات التخطيطمؤّسس
ويشمل البلدات  2006في عام  هسريانبدأ  الذي (ةهيكليّ ات عداد مخّططموحد إل

تطبيق ل المحلّية الّسلطاتووعي  ات التخطيطمؤّسسي وع 2000منذ عام ازداد  .العربية
الحفاظ على و  هيكليّ ال مخّططفي ال عامّ حّيز  ة عالمية تستلزم ادراجتخطيطيّ توجيهات 

 اآلثار،سلطة أو  المياه تصريفسلطة أو تبني توجيهات وزارة حماية البيئة و جودة البيئة 
في حال إاّل  لمية غير قابلة للتطبيقهذه التوجيهات العاإن  المواصالت.وتوجيهات وزارة 

من ال تقوم مؤّسسات التخطيط و  ،احتياجات الجمهور من جهةتلّبي أراض   تخصيص
 .بموجب هذه التوجيهات العالميةعاّمة  ات ال تشمل احتياجاتمخّطط إقرارب أخرى  جهة

مال تغيير استعلالوعي رفع في  المحلّية الّسلطات ومندوب بدأ محليّ على المستوى ال
حاجة  العاّمة راضياألوا يعتبرون أوبد ،الطرق وغيرهاو  المفتوحة العاّمة راضياأل

 يعيرون أصحاب األرض بعض بدأ  .الئق لتطويرهارّد  ضرورية لتطوير البلدة وتوفير
من بل  ةالمعياري ةالقيميمن الناحية تهم ليس فقط ملكيّ خاضعة لالألرض لاألهمّية 
 العاّمة لالحتياجاتاألرض  هم لتغيير استعماالتاستعدادُ  زداداو  ،ة أيًضاالعقاريالناحية 

ات مخّطط ات التخطيطمؤّسس ال تقرّ  .تهمملكيّ التي تخضع ل راضياألمع رفع جودة 
 .األرض الخاّصة منأيًضا  للصالح العامّ  مخّصصةو معّدة  راض  الئق ألرّد  بدون توفير

أراض   من تحويل أجزاءند عالخاّصة  األرض رفع جودة مسألةبعضهم يعون وبدأ 
ات مؤّسسبعها قانونية وتوجيهات عالمية تتّ  أنظمةحسب الالئق  للصالح العامّ خاّصة 
تصّرفة تها كمصالحيّ ب وعماًل  إسرائيل أراضي دائرةأّن إلى  شارةاإلوال بّد من  ،التخطيط

ات شملت طإعداد مخطّ إلى  بادرتفقد  العاّمة راضياألالدولة و  ملكّيةتابعة لال راضيألبا
 على مخّططبعضها احتياجات التطوير لحي سّد  حيث للصالح العامّ أراض   تحويل
أو  المبنيةاألرض  في نطاق العــامّ الحّيز شّحة  منجزًءا  ىولبّ خاّصة  بملكّيةأرض 

إعداد  تطّور عملّيةفي المرحلتين الثانية والثالثة من  تأُِعد   ة التيهيكليّ ال ِمساحةال
ات في مخّططإعداد ال عملّيةالمرحلة الثالثة من شملت  .ي البلدات العربيةات فمخّططال
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من  104و 101ة شمولية بموجب تعديل هيكليّ ات إعداد مخّطط مؤخًراالعربّية  البلدات
في إصالح حداث ا إلأساسً  التعديالتهذه تشّكل إذ  1965-التنظيم والبناءقانون 

ة هيكليّ ات إعداد مخّططمثل  ،التخطيط اتمؤّسسمن ِقَبل  اتمخّطط إقرارتخطيط و 
في هذه ُيَرك ز  حيثللسكن  "فاتمال -ات مفضلةمجّمعلجنة تخطيط لـ " ةمقّدمة مفّصل

سواء في  للصالح العامّ أراض   بتخصيص ات التخطيطمؤّسس على مطالبة اتمخّططال
انظر )لفة ة المختتخطيطيّ ات المؤّسسلل ةمسَبقالات مخّططوفي ال مقتَرَحةات المخّططال

  .(25 شكل

 ُأقر   مخّطًطا محلّية هيكلّية مخّططات وإعداد التخطيط مراحل تركيز يشمل :25  شكل
 مخّطط أساس على للسكن مفضلة مجّمعات تخطيط لجنة ِقَبل من 2016 عام في

 هيكليّ  مخّطط إلى تحويله على اليوم التخطيط طاقم يعكف. للبلدة أُِعد   رئيسي

 
 مراحل التخطيط غير مقتصر على البلدات تطّورأّن إلى  شارةمن الجدير اإل

 . أيًضاات البلدات اليهودية إعداد مخّطط تطّور يشملوإنما العربّية 

في العربّية  ة في البلداتهيكليّ ات إعداد مخّططالمرحلة الرابعة في  منذبدأت الدولة 
 طرافا لألإشراكً أكثر  عملّيةيط بحيث صارت الالتخط عملّيةحداث تغيير في مفهوم و إ
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إعداد شمل التغيير و  .جزئّيةكانت إذا حّتى  المعنيين وتلبية لالحتياجات البلدية
 .المحلّيةة هيكليّ ات المخّططالدولة وفي نطاق ال بملكّيةأراض   ات مدروسة علىمخّطط

 علىالعربّية  بلداتأحياء جديدة في ال قامةة إلمفّصلات مخّططأيًضا  شمل التغييرو 
ت رياح هبّ و  .ا لهاة معتَمدة وتشكل توسيعً هيكليّ ات مخّططدولة محاذية ل بملكّيةأرض 

من الجمهور العربي فاعتبروا التخطيط أداة كبيرة  شرائحلغة جديدة لدى  تكّونتجديدة ف
د ولى لالستعداأات مؤّشر ين و محليّ الالسّكان  تلبية احتياجاتناجعة لتطوير البلدات ول

ا للجمهور والقادة للمطالبة ا مريحً ُمناخً هذه العوامل كّل  وقد خلقت .تخطيطالشراكة في لل
 .للصالح العامّ األرض  ة تشمل تغيير استعمالهيكليّ ات إعداد مخّططب

يدي عدد أب راضياألزت تركّ و مع مرور الزمن الخاّصة أصحاب األرض حجم ص تقلّ لقد 
أن  بحيثاألرض  برفع جودة يتعّلق خ مفهوم عقاري صغير من المالكين في البلدة وترسّ 

للجمهور  لالحتياجات النوعية راضياألشبكة طرق سليمة وتغيير استعماالت  منالّية
العربّية  المحلّيةالسلطة زت تعزّ  .األرض القانونية قد تساهم في رفع جودة نظمةحسب األ

ة لوائية محليّ ها لجان ات التخطيط ومن ضمنمؤّسست في توطيد منظومة الثقة مع أوبد
إلى  القرى التمدين المتجدد  عملّية تلحوّ  .العربية المحلّية الّسلطات ةغالبيّ تتبع لها 

 ظهور طبقات وسطى في البلداتو أراض  عاّمة  ت الحاجة لوجوددَ لِ ة فوُ متوّسطبلدات 
  .في البلدات اليهودية المجاورة العاّمة راضياألستهلك بعض تبدأت  التيالعربّية 
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  الجزئيّ  المدني الواقع في التخطيط مواصفات مع بالمقارنة رويّ قال التخطيط مواصفات
 مسَبقوبدون تخطيط  عضوي ات تطّور ة قرويّ الالعربّية  البلدةأّن إلى  شرناأسبق و 

 عة على بعضهافي القرية المتراكمة والمتجمّ األرض  تطوير استعماالتتّم  فقد .ومدروس
عالم  ،لتلبية االحتياجات حسب تكنولوجية ومواد البناء ضيرااألبموجب تخصيص 

وتّم  .بطيءالّمحليّّالومستويات االستهالك التي حددت البناء  نتاجوسائل اإل ،العادات
نواة ظروف الفيزيائية بحيث تندمج داخل النسيج الفيزيائي لحسب التصميم مشهد البلدة 

عماريين مصممين بشكل ماري بدون ممع تطّورك مبنيالالنسيج  تطّوراشتهر  .القرية
في هذا  العــامّ الحّيز شمل  .(1993 ،خمايسي ؛1985 ،عراف) ممأسس وسابق للبناء

والمقصود المكان الذي  ،النسيج نبع الماء وبئر البلدة والمنطقة المحيطة المسماة "المراح"
 شبكة طرق  تكّونت (؛26 شكلانظر ) بهائملاالقرية ومكان استراحة سّكان  يتجمع فيه

 ،مسجد أو كنيسة محاطة بساحة ؛في القرية بيوتال تخدمل بيوتال إقامةبعد ة تراتبيّ 
 .حسب الحمائل ومقبرة مقسّ ي بيدرو 

 من كجزء النبع قرب عرسانال لزيارة ومحطة البهائم، ريّ  ومكان الماء نبع :26  شكل
 االنحدارات على المباني وتوزيعة دينّية، مبان   الرّمان، بساتين من حّيز ،الزواج طقوس

 كّنا كفر قرية مشهد صّممت التي

 
 ر غير معروفمصوّ  :المصدر
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فقد كان الطلب  جيالاأل تطّورزيادة البناء حسب ة من خالل سكنيّ عت المباني اللقد توسّ 
 أوبد ،مرتفعةوفيات نسبة با بسبب تدني نسبة التكاثر الطبيعي قياسً  على البناء ضئياًل 

 البريطاني االنتدابدفع و  .نابلس والقدسو يافا و مدن مثل حيفا إلى  يهاجرون السّكان 
على  رثّ مؤ أراض   نظام أفي القرى فنش راضيلأل العاّمة البالد موضوع التسويةلى ع

 .(1990 ،جافيش)في القرية  المبنيةاألرض  هذه التسوية لم تشمل أنّ  مشهد البلدة غير
الستصدار عاّمة  ة للمدن ووضعوا توجيهاتهيكليّ ات إعداد مخّططفي شرع البريطانيون 

 ،1936لعام  نظام بناء المدن إقراربعد  اعُتِمَدتلوائية  اتمخّططحسب رخص بناء 
ة للقرى ولتنظيم هيكليّ ات عداد مخّططكانت هناك حاجة إلفقد بموجب هذه التوجيهات و 

بدأت الدولة  .في البالدالعربّية  القرى  ةغالبيّ ذ في ف  نَ تُ  البناء فيها وهي المهمة التي لم
ة للقرى هيكليّ ات إعداد مخّططفي  ،في نهاية الخمسيناتسّيما  وال ،تهاإقامبعد الجديدة 

لغرض " نطاق البناءمجال/تحديد " اتمخّططاسم ات مخّططهذه العلى طلق أُ و  .العربية
ية ومقيِّدة الستصدار رخص تحديد نطاق انتشار البناء في القرى ووضع توجيهات تنظيم

طالق هذه إلالرئيسي  الدافع وقد كان ،االنتداب البريطانيمن توجيهات بداًل  بناء
البناء في القرى وتحديد  تطّور ِمساحةكان القصد تقليص و  ،اإداري  ا و ي  إقليمات مخّططال

جيع تشلنسبي ا  ات حقوق بناء بنسبة مرتفعةمخّططهذه الوقد وضعت  .رقعة انتشاره
ة كخطوات محليّ  اتمخّططحسب حقوق البناء الممنوحة هذه ضعت وُ  .تكثيف البناء

 قطع تقسيممن حيث  مدنيةبموجب مواصفات العربّية  تطوير البلداتولى على طريق أ
كانت هذه و  ،للدونم االسمي شقق 4-6تتراوح بين  وكثافة ازدحاموتحديد نسبة األرض 

المؤسسة من فروضة الماألرض  استعماالت حسبلمنح رخص بناء  اأساسً ات مخّططال
 .(1985 ،يوم طوف)السّكان  إشراك، بدون (بصورة فوقّية)

سيس سلطات أوت المبنيةاألرض  انتشار رقعةو  يلسّكانالتكاثر ال ترتيب البناء في تمثّ 
على  في الماضيتخطيط البلدة  اعتمد .من القيادة التقليديةبداًل  البلدات دارةبلدية إل

وعصرية حسب  مدنيةون غايات يحّققالعقالنيين سّكان بأّن ال يط عقالني يقتضيتخط
 وقد .ون قرويّ ومن ضمنهم العرب الالسّكان كّل  السياسة لرفاهيةصّناع  خذهاقرارات يتّ 

االجتماعية  اتالمرّكبات التخطيط الحكومية بدون مراعاة مؤّسسالمفهوم العقالني ه وجّ 
 .في الوطن أقلّيةإلى  اهبعدفيه العرب السّكان  سي الذي وجدالثقافية والواقع الجيوسيا
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ات مجاالت البناء مخّططفي  محليّ ثقافي وجماهيري توّجه  عدم وجودظّل  فينشأت 
 رموزالخاضع ل العضوي التحتيّ  تطّوروبين ال الفوقّيةات الجاهزة مخّططتناقضات بين ال

والعرض  طلب المسكنتزايد ين قدرات اقتصادية وعالقات بو ة محليّ عادات وثقافة و 
كانت النتيجة بالتالي عدم وجود مالءمة بين التخطيط و  ،المحدود لفرص التطوير

انتقالية تراعي آلّيات  بدون توفير مدنيةمواصفات إلى  بموجب منطق انتقال القرية
  .لهاالظروف وتسهّ 

في  متمثاًل  مدنيةوح الة وتشجيع الر قرويّ بين صيانة الروح الالعربّية  تخطيط البلدةتأرجح 
ات تنظيمية ومقيِّدة للبناء القائم عبر تحديد توجيهات مخّططإعداد وتطبيق  أتطبيق مبد

 راضياألفي يعتمد اختيار مكان السكن  .مبنيةال راضياألمشجعة لالزدحام وتكثيف 
 ةيّ ملكبأرض  منالّيةبموجب طريقة البناء الذاتي على ُبِنَيت  التي بيوتالو  مبنيةالغير 

 ةتخطيطيّ من الناحية الاألرض  ال تعطى مكانة .الوصول إليهاالبناء ومدى إلى  المبادر
ات صالحيّ وتمنح ال ،في تطوير البلدة التدّخل يسبب تقليصمّما  اهتمام طفيفإاّل 

على الترتيبات االجتماعية القائمة ُيحاَفظ ف المحلّيةعن التطوير للسلطات  المسؤولّيةو 
التخطيط العقالني  تنفيذإلى  التوّجه ،في هذه الظروف ،يتزايدف ،حليّ ملدى المجتمع ال

إلى  الذي يميلالسّكان  توازن بين تخطيط القرية وحجمال إنتاجالتفاضلي من حيث 
كثر عبر أنسمة و آالف  من عشرةمكّونة  لبلدة مخّططَعّد فيُ جزئي ا  نيةيمدمواصفات 

العربّية  للبلدات اعُتِمَدتة التي هيكليّ ال اتمخّططال ،من جهة .الئق عامّ حّيز  تخصيص
بنسبة )للسكن  نيةيمددت على منح حقوق بناء كّ أنهاية تسعينات القرن الماضي حّتى 
وبقدرة استيعابية  ،أربعة طوابقحّتى  علىأ إلى  ىنَ بْ تُ الواحد البناء للدونم من % 168

منح حقوق السكن قد تجاهل ف في المقابل .(شقق للدونم 8-10اسمية تتراوح بين 
ة ولشبكة مفتوح راض  أل ،العاّمة للمباني ،للصالح العامّ الئقة أراض   الحاجة لتخصيص

ات وبين حقوق البناء مخّططوغايات ال أهدافالتناقضات بين بدأت  .الئقةة تراتبيّ  طرق 
 استمرّ و  قطاع البناءل هيكليّ  مخّطط إقرارعداد و إ مع  العــامّ الحّيز  منالّيةالممنوحة و 

في السّكان  ظهرت هذه التناقضات بين رغباتوقد  .ة بلديةهيكليّ ات مخّططدها في تجسّ 
 طريقة البناء الذاتي على أساسمثل توفير السكن على  ،ةقرويّ الحفاظ على مواصفاتهم ال

أراض   وعدم االستعداد لتخصيص العاّمة للحّيزاتاالستهالك الضئيل و  ،األرض الخاّصة
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الذي كان األرض  رفع جودة رغم غرضللهذا ا سباالساخاصين أرض  أصحابمن 
بموجب  العــامّ الحّيز  على تطوير تزايد الطلبوبين  ؛اتمخّططال إقرارلة محّص 

ة منّظمية فاعلة تحاكي المدينة اليهودية المجاورة الأدواتفيزيائية و  مدنيةمواصفات 
  .رة بموجب تخطيط حضري مدروس وتطويري والمطوّ 

 وال تشمل مدنيةالتطوير حسب مواصفات  عملّية ةقرويّ ات لبلدة ّططإعداد مخشّجع ي
على  مؤّثر مدروسبناء  أساسة جديدة على سكنيّ أحياء حّتى  الئقة والعاّمة  يأراض

في  املموسً  انقًص و  أنماط البناء فيتفاوًتا  نلمس فيه .متنّوعمشهد بلدي  تطّورصيانة 
ة مفتوحال العاّمة راضياألشّحة  ساهمتوقد  .مشهد البلدةتصّمم  التي العاّمة راضياأل
تقسيم و -_متروكة  شبكة الطرق الضيقة المعتمدة على مسار طرق زراعية تقليديةو 

في التنويع من حيث  خرى البلدة هي األ أطراففي عاّمة مبان   قامةإل المعّدة راضياأل
التفاضلي  زدحامالاحيث يقّل مستوى تشطيب البناء و شكل ومواد البناء و ارتفاع البناء 

البلدات  ةغالبيّ صورة الوضع في ما زالت  .طرافالبلدة تجاه األنواة عد عن ازداد البُ كّلما 
يتمحور  .ون مشهد البلدةيصّممالذين  فرادألامن قرارات مكّونة جزئي ا  ةالمدنيو  مدنيةال

النتيجة  .سبي ان الصغير العــامّ الحّيز  في أخرى عــاّمة  وسلطات المحلّيةتداخل السلطة 
تمدين  عملّيةشهد ت التيالعربّية  للبلدة ممّيزومشهد بلدي  أفقومنظر طبيعي  يه

ي أدواتة وبين تطوير قرويّ  اجتماعية ثقافيةجماهيرية و  أنماطانتقائي يدمج بين صيانة 
الحّيز  د علىالهجين الذي ما زال يؤكّ الحّيز  في تصميميبدأ  ما .حضري وهجين

عدا ازدياد احتياجات  المبنيةواألرض  يلسّكانالتكاثر اهو  قرويّ الوّجه التذي الخاّص 
مشهد بلدي  إنشاءو  العــامّ الحّيز  متابعة تطويرتدّل  .حضري توّجه  ذي عامّ حّيز  تطوير
 على ة معتَمدةهيكليّ ات مخّططرغم وجود  مخّططناجم عن تطوير تنظيمي غير  مدني
تصّمم  ولم تضع توجيهات ملزمة صالح العامّ لل يأراض ات لم تخططمخّططهذه الأن 

ات مخّططالفجوة بين مضامين ال .العرب لسّكاني احتياجات التطوير لمشهد البلدة وتلبّ 
ات رئيسية مخّطط إقرارالبناء وحتى إعداد و  قطاعاتات مخّطط إقرارالمعتَمدة منذ 

عن  تتمّخض مدنيةفي مسعى لتطوير مواصفات عربّية  لبلدات أعدتوشمولية جديدة 
في بلدة تنتقل من  عامّ حّيز  تطوير التي تتيح المفتوحة العاّمة راضياألنقص شديد في 
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الحّيز  هذه الفجوة في حدوث نقص في تسّببتو  .مدنيةمواصفات إلى  ةقرويّ مواصفات 
  .العــامّ 

 عام مع رنةبالمقا( فوق ) 1965 عام في طرعان لقرية جّويّ  تصوير: 27  شكل
(2015).* 
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في  جزاءهناك بعض األ .األرض الصور على التغيير في استعماالتتدّل  :مالحظة
بالمقارنة مع أرض  قسائممة لمقسّ عاّمة  بملكّيةأرض  ة علىمخّططشمال البلدة وهي 

التكثيف واالزدحام للبلدة نحو  عملّيةت استمرّ  .رضاأل قطعالتطوير العضوي على 
وذلك بموجب رؤيا  ،الحدائقحافلة بة مثل مبادئ مدينة متوّسطدة جماهيرية ها كبلتطّور 

 .(2016ايلول )عداد اإلشمولي موجود في مرحلة  هيكليّ رئيسي و  مخّطط

 ةمفتوحال العاّمة راضياأل  على والطلب الجيلية الدورة
ن ناحية ين ممتنّوعسّكان  تلبية احتياجاتإلى العربّية  التخطيط الفيزيائي للبلدةيرمي 

الحّيز  والترفيه في للنمط السكنيّ ى الحياة وتفضيالت شخصية و الجنس والسن ومست
 منتصفيبلغ  .حياتية فيها أجيالاليوم دمج ثالثة العربّية  في البلداتالحظ ن .البلدي
 والسنّ السّكان  وتنويع فئات تتسّبب حيثسنة  20العرب اليوم حوالي السّكان  لدىالسّن 

يتناول هذا الفصل هذه  .العاّمة راضياألوتيرة ونوع استهالك و مستوى بفي خلق تفاضل 
  .ها على مشهد البلدةتأثير و أراض  عاّمة  الجيلية وحسب الطلب على فئاتال

العرب السّكان  بالمائة من 15حوالي  اعامً  50سّن  الذي يزيد عنالجيل الكبير يشّكل 
 .للبيت والحديقةالخاّص الحّيز  علىّكز ير  حياتي أسلوبسلوكية و  أنماطك بويميل للتمسّ 

الخاّصة  راضياألالحيازة على  أصحابلين أو المالكين المسجّ  ةغالبيّ هي  جيالهذه األ
تهم ملكيّ التابعة لاألرض  دراة ة إلصالحيّ ة والو الق أصحابوعليه فهم  .في البلدة

لدى هذا  ةحافظالطبيعة الم .حفاداألأو  والدمن األ -الشابة  جياللألأراض   وتخصيص
التي يمتلكها  رضاألمصادرة جزء من أو  ة تغيير استعمالإمكانيرفض إلى  الجيل تدفعه

الوعي  عدم وجودبسبب أقّل  وليس ،ةمفتوحال العاّمة راضياألو  العاّمة لصالح المباني
عائًقا  يشّكل هذا الجيلفإّن  وعليه ،القادمة جياللدى األ العاّمة حتياجاتلال دراكواإل

ا ما تتمحور موافقته على وغالبً  .للصالح العامّ ه أراضي ا في تخصيص جزء منرزً با
 يسري بأن  في طرق استفادته منها وهي مشروطة للصالح العامّ ه أراضي جزء من تحويل
 .الجيرانكّل  على راضياألهذه  تحويل

ا عامً  20-50في أعمار تتراوح بين  فئاتالذي يشمل األوسط  الجيل الثاني هو الجيل
هذا الجيل  تأرجحالعرب ويالسّكان  حوالي نصفتشّكل  هذه الشريحةأّن إلى  شارةمع اإل
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وبين استعداده  للصالح العامّ األرض  منالّيةبين االعتراف الكالمي )اللفظي( بالحاجة ل
 وتتواجد بحوزته لهذه االحتياجات يمتلكهاأراض   جزء من تحويلالفعلي للموافقة على 

حيث يحاول هذا  ،مفّصلو  هيكليّ نة بموجب تخطيط محسّ  راضيألاكانت إذا حّتى 
أّن إلى  الجيل على المستوى الكالمي )اللفظي( تقليد المدينة اليهودية المجاورة ويتوق 

تابعة أراض   تحويلاالستعداد لوأحياًنا أّنه ليست لديه القدرة إاّل  تكون بلدته مشابهة لها
 سكنيّ الالحّيز  قدرة اقتصادية لتمويل تطوير جودة كما ال يمتلكعاّمة  راضته ألملكيّ ل

 التي تمنح البلدات اليهودية السياسة الحكوميةإلى  تأرجحعزى هذا الويُ  .الذي يقطنه
زها حيّ  تطّورس عدم وتكرّ العربّية  البلداتبحّق  تطويرية وتنتهج سياسة تمييز يأراض
 راضياأل منالّيةوضرورية  أهمية يعتهذا الجيل أبناء  ةغالبيّ كانت إذا  وحتى .العــامّ 

 .آخر في واد مسألةالتعبير الكالمي )اللفظي( في واد والوعي حيال هذه الإاّل أّن  العاّمة
 في شبكة الطرق وبعض المبانيغالًبا  محصورالعربّية  في البلدات العــامّ الحّيز  ومفهوم
إلى  الرجال في نظرتهمبين النساء و تفاوًتا  هناكإلى  شارةمن الجدير اإل .العاّمة

اتخاذ قرار إلى  في هذا الجيل حيث تبدي النساء ميواًل  للصالح العامّ أراض   تخصيص
جماهيرية وظيفية وهكذا تطرح النساء الحاجة  مرّكباتوإلى أراض   تحويلحول 

يعود مّما  للصالح العامّ أراض   وتطالب بتغيير استعمالأراض  عاّمة  الستعمال واستهالك
الرجال في المقابل فما زالوا يتمسكون بالُبعد أّما  ،محليّ دة والنفع على المجتمع البالفائ

األرض  تحويلاالعتراض وحتى منع إلى  يدفعهممّما  ي وبموضوع الهيمنةقليماإل
 .للصالح العامّ 

 35ون حوالي يشّكلالعشرين و سّن  ات لم يبلغوامن شبان وشابّ  فئاتيشمل الجيل الثالث 
ة مفتوحعاّمة  بأراض   للمطالبة ةمتزايد العرب ونجد لديهم ميواًل السّكان مجَمل  بالمائة من

االجتماعية لقاءات والترفيهية ال هدافألة لخدمة احتياجاتهم كمستهلكين محتملين لتطّور م
المدينة اليهودية التي  هذا الجيلأبناء يعتبر  .الستمتاع بالمناظر الطبيعية الخالبةلو 

هذا إن  .في بلداتهم للصالح العامّ  راضياألللتقليد ويطالبون باستعمال ا يزورونها نموذجً 
ولة في انتهاج سياسة صابع االتهام للدّ أيوّجه  الجيل هو جيل صاحب رؤية ناقدة حيث

 وبوجودالعربّية  تطوير البلداتلأراض   تخصيصحــول العربّية  اتالبلدضّد  التمييز
 .ة في نطاقهامفتوحأراض  عاّمة 
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ل اف هذا الجيل على التقليعات التكنولوجية والرقمية الحديثة وهو الجيل الذي يتجوّ انكش
وجودها  أهميةفهو يعي عاّمة  ألراض   محتماًل ا العالم يجعله مستهلكً  أنحاءفي مختلف 

 ليست بيديهالخاّصة  األرض ة لحسم مصيرصالحيّ البما أّن  لكن ،في نسيج البلدات
 ذي نوعية عامّ حّيز  ا بين المطالبة بتوفيره فقد بقي منشطرً يجدّ أو  بيدي والديهوإنما 
 وبين الحفاظ على ات التخطيطمؤّسس البلدي بموجب توجيهات ومعاييرالحّيز  فيجّيدة 

 .العربي محليّ ة للمجتمع السكنيّ االحتياجات ال سدّ ولكمستهلك مستقبلي لها خاّصة أراض  
كما أّن  .العاّمة ة الشخصية والمصلحةهذا الجيل هو التناقض بين المصلحيمّيز  ما

تتضاءل بسبب بدأت  البلدات أطرافالجديدة وعلى  جزاءة الجديدة في األسكنيّ الفرص ال
 أساليبتختلف  .سكنيّ في مبنى شّقة إلى  مالصق لألرض نمط سكنيّ االنتقال من 

أكبر  هالكيةهذا الجيل باست يتمّيز .السابقة جيالالحياة لدى الجيل الثالث الشاب عن األ
فراغ خارج  وقاتالحاجة ألتزداد  وبالتاليغالًبا  ناالزوج يعملحيث للحّيز العاّم  سواء

أكثر  هذا الجيلإن  .االجتماعية الحمائليةالتحتّية  ن عن البنىاالزوج يبتعد البيت كما
وجودة مستويات إلى  يتطّلعبالعائلة النووية و  اأساسً يهتّم  ا بالنزعة الفردية بحيثاهتمامً 

هذا الجيل الشاب لمعاناة الهزيمة لم يتعرض  .أيًضا سكنيّ الالحّيز  حياة مرتفعة في
بنفسه ويمارس  جيل معتزّ  فهو 1948السابقة منذ نكبة  جيالت على األوالفشل التي مرّ 

قد  جيل الشابّ الكما أّن  .المفتوحة العاّمة راضيألل منالّيةحقوقه المدنية ومن ضمنها 
الذي  الُحكم العسكري وممارسات األرض  رة غير مباشرة من مصادرةعانى لكن بصو 

، دة من خالل الهيمنةا من سياسة متشدّ وْ والديه وجديه الذين عانَ تنّقل  فرض القيود على
في سياق الجيل الجديد ترعرع  حيثوالمراقبة على المستويين الفردي والجماعي  الضبط

الموارد ومنها مصادرة  تقسيمييز المنهجي في لغاء التمإالمكانة المدنية التي تطالب ب
 فئةالتابعة ل مدنيةويطالب بتطبيق مواَطَنة كاملة في البلدات ال للصالح العامّ  راضياأل

ه إنتاجا في ن يكون شريكً أو  عــامّ حّيز  جيل معني بتطويروهو  ،ةمتوّسطالمدن ال
ه الدولة تْ لذي مارسَ امنهجي ال قصاءتطويره واستهالكه من خالل رفضه لإلوتصميمه و 

 االنتقائيالوظيفّي  التعاون يشّكل  .بهاخاّصة حّيزات  السابقة وتجميعها في جيالاألضّد 
على  وازدياد الدعم للتعاون  قصاءمن حالة اإل جيل الشابّ اللخروج تمهيًدا  مرحلة وسطى

 .العربية في البلدات العاّمة راضياألومن ضمن ذلك تطوير  محليّ المستوى ال
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 األولوّيات مسلّ 
وفي عموًما  العــامّ الحّيز  في للصالح العامّ األرض  منالّية هميةهناك نظرة تفاضلية أل

 لصالحرّد  نتاجإل سّلم األولوّيات أنّ ب اتّدعاءتقتضي بعض اال .ةخاّص العربّية  البلدات
 رى أخ اتاّدعاءية بينما تعتبره أساسهو حاجة  العــامّ الحّيز  عن طريق تطويرالسّكان 

الخاّصة الحّيزات  علىالعربّية  القرى سّكان  تفضيل انصبّ  .إاّل  ات ليسكماليّ مجّرد 
ا ومستوى الحياة واالستهالك كان حجم البلدة صغيرً  .جزئي ا والعامالخاّص  نالحّيزي وعلى

 يقتصر اهتمامه على الزراعة فقد كان التكافل زراعي كمجتمع .لدى الفرد ضئيال
ت النساء بالحفاظ على اهتمّ ف الحمائلي نتمائيّ على المبنى اال نصبّ ا واالمتبادل قوي  

 دارةكانت اإلو  تحتي اا وكان االنتظام تطوعي  جزئي ا  واالجتماعيالخاّص الحّيز  نظافة
 ة لتصريف شؤون صالحيّ ة تمتلك المحليّ سلطة َتُكن  ات المختار ولمصالحيّ تعتمد على 

  .المحدود العــامّ الحّيز 

الحّيز  بتطوير دة لم تهتمّ تمدين في واقع سياسة حكومية مقيّ  عملّياتلى البلدة ت عمرّ 
 عملّيةفي الفّعال  شراكين من اإلقرويّ ال لسّكانواستبعدت البلدات وا في البلدات العــامّ 
استبعادهم و  المتمّدنينالسّكان  من متغّيرفي واقع  .العــامّ الحّيز  تصميم وتملكو  إنتاج

العرب استراتيجية السّكان  انتهج العــامّ الحّيز  الفعالة في تصميم وتملكعن المشاركة 
 ا في تطويرمتمحورً  سّلم األولوّيات بقي .(2010 ،خمايسي ؛2016 ،مناع)البقاء صراع 
للسكن ولمناطق عمل  ساسباأل مملوكة أليد  خاّصةأراض   استعمالأي  ،الخاّص الحّيز 

خاّصة و  للصالح العامّ  راضياألتغيير استعمال  هميةوافتقر لالهتمام باالحتياجات وأل
 .المفتوحة العاّمة راضيألل

 راضياأل للسكن ورفضوا تطويرالخاّصة  راضياألبالسّكان  احتفظ ،اإلطار في هذا
 المسؤولّيةلقيت أُ و  .عاّمة خضراء ومبانيعــاّمة  يأراضو التي شملت شبكة طرق  العاّمة

 سرةالقدرة االقتصادية المحدودة لألتطّلبت  .ذه االحتياجاتلتلبية ه رئيسيةعلى السلطة ال
 الخاّصة راضياألبناء والحفاظ على لطرح عروض إسكانية لجيل األأكبر  ااستثمارً 

 ةغالبيّ لَتُكن  لم .(2007 ،خمايسي) جيالالقادمة كجزء من االلتزام بين األ جياللأل
كم البلدي في بداياتها الحُ  عملّيةانت كو ة محليّ في هذه المرحلة سلطات العربّية  البلدات
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البلدية في الدرجة  الّسلطاتت هذه اهتمّ و  .(1990 ،الحاج وروزنفلد)العربّية  في البلدات
السّكان  بقائها وواصلت العمل بموجب نماذج تقليدية بدون مجابهةصراع ب األولى

التي تمتلكها على  المواردشّحة  بسبباستثمارها في المرحلة األولى  انصبّ و  .ينمحليّ ال
 على وزارات حكومية ية مثل الطرق من خالل االعتمادساساألالتحتّية  تمديد البنى

  .مدارس في البلدة قامةمثل وزارة التربية إلخاّصة 

العرب  لسّكانلمنهجي الالدولة  إقصاءالموارد و شّحة خلفّية  البقاء على استمرارالتفكير ب
 ،دولة أرض علىأو عــاّمة  أرض على عــامّ حّيز  يرتطو أو  لرفض التخطيط اخلق ظروفً 

 للصالح العامّ خاّصة أراض   تغيير استعمال جزء منبالنسبة لأيًضا  وكذلك الحال
فقد البلدات به  تمّيزتالذي لتخطيط عدا ضعف ا .موارداللتجنيد قليلة مبادرات واتخذت 
ولم  ةمدروسبصورة  ةضئيلات ميزانيّ  ، على الغالب،المحلّية الّسلطاتبعض طلبت 

الزمن والمكان  روحدت كّ أ .تهاوصيان العاّمة راضياألر موارد لمواجهة تطوي خّصصت
سّلم  علىالتسعينات  أواخرحتى و خمسينات من ال محليّ كم الوخصائص المجتمع والحُ 

من معّينة  وما زالت قطاعات .الفوريةالخاّصة  حتياجاتوتلبية اال الوجودو ات البقاء أولويّ 
 بضعف العاّمة راضياألشّحة  لتعليلالبقاء صراع خطاب ولغة جمهور العربي تنتهج ال
  .في البلدات العربية العــامّ  ُمناخال

 الوجوديبقاء من صراع ال سّلم األولوّيات تغييرمن اتجاه جديد  األخيرفي العقد يتنامى 
 تطويرالبعض بر يعت .العربيالجمهور  لدىهناك اختالف في وجهات النظر و رفاه الإلى 

فيما ية ساسه األوتلبية الحتياجات الوجوديةاالحتياجات لة لمجمل محّص  العــامّ الحّيز 
التناقض بين ينتقل  .تهاجودو مستوى الحياة  رتفاعمن الرفاه واجزًءا  اآلخر يعتبره البعض

لسلطة امستوى إلى  حمائليالمن المستوى الجماهيري/ تطوير العــامّ حول الوالرفاه  الوجود
ات تطوير مخّططكجزء من  العــامّ الحّيز  تطويرباليوم  المحلّية الّسلطاتتطالب  .المحلّية

 بعضها تنفيذطلب ي غرض حيثللهذا اموارد جنيد اللتوتبذل الجهود  ةضروريية أساس
 المتواجدةة مفّصلة والهيكليّ ات المخّططفي ال للصالح العامّ  المعّدة ةتخطيطيّ الالحصص 

خشية هذه الطلبات  تأجيلإلى  اآلخر بعضاليميل  فيما ،امبكرً  عداداإلفي مراحل 
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تحّول من الذين أصحاب األرض سّيما  وال ،محليّ المجتمع ال يمع مندوببتوتر  التسّبب
  .للصالح العامّ  أجزاء أراضيهم

 العاّمة راضياأل منالّيةو  ة النامية اليوم بتطبيقمتوّسطوالطبقة الجيل الشباب يطالب 
من التطوير  تحويلل المحلّية الّسلطاتعلى  ضغط فئات شّكلون وي العــامّ الحّيز  طويرلت

وقد  .ةبلدة العصريالية في ساساأل حتياجاتاالمنظور تلبية إلى  منظور الكماليات
 تطويرمن  لللتقليد يعجّ نموذج كعصرية اليهودية ال مدنالو بلدات ال تأثيرالدراسة رصدت 

 أنظمةقطرية مثل  أنظمةأّن إلى  أيًضا ونشير .ي البلدات العربيةف للصالح العامّ أراض  
للصالح  راضياأل منالّية تحويلتشّجع  البيئة ووزارة جودة وزارة التربيةو  وزارة المواصالت

 ازديادساهم ي .حالة وجوديةإلى  رفاهالو  اتالكماليّ  من حالةالعربّية  في البلدات العامّ 
تخطيط  تنفيذ مفهوم ومن ضمن ذلكالعربّية  اتتطوير البلدل راضياألتخصيص 

في تطوير مستقلبي لومعّدة اآلن حّتى  مبنيةغير أراض   يشمل تخصيص تطويري 
 استدامةإلى  حمائليةال جيالاألبين االستدامة  على مستوى المفاهيم منالنتقال ا

  .للصالح العامّ خاّصة أراض   من تحويل أجزاءلجماهيرية واستعداد 

لجمهور العربي ا اتأولويّ في ترتيب هام ا جزًءا على هذا النحو ير الحّيز العــاّم يغدو تطو 
من  جزء ال يتجزأك العــامّ الحّيز  لتطوير التنفيذي الملموسزخم نا ما زلنا نفتقر لللكنّ 

 .ديالجماهيري والمشهو الفيزيائي و النسيج البلدي 

 لداتالب خارج والحّيز البلدات في العــامّ  الحّيز بين
 حارتية ،يةبلد ،مدنية ،ةحاضر  حديقة)عاّمة  حدائق ةتراتبيّ  العــامّ الحّيز  فينلمس 

 العاّمة مبانيال أراضي فينجد ما ك .حدائق وطنيةو  اأحراشً  ،اتمتنّزه ،(جيوبحدائق و 
داخل العربّية  المحلّيةالسلطة  مسؤولّيةوتخضع لداخل البلدة  - األولى ؛ةإداري ةتراتبيّ 

االنتماء في حّيز  داخل بوتيرة كبيرةوالستعمال المواطن العربي  ةسكنيّ الطق المناوبجوار 
العربي  كان المواطنوإذا لبلدة ا منطقة نفوذخارج  يأراض تشمل - الثانية ؛األولى الدائرة

 حيث يفتقرإليها  انتماءبأّي  يشعر ال هإال أنّ  بوتيرة كبيرة غالًبا يستهلكها ويستعملها فعاًل 
 تهمنطقة نفوذ سلطكانت موجودة في نطاق إذا حّتى  العناية بها مسؤولّيةة و حيّ صالإلى 

في  يتسّبببل وحتى اغتراب بحالة في بعض الحاالت  هذا التفريق يتمّثل .المحلّية
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 حدائق الوطنيةالو حراش األإلى  ال ينظر المواطن العربي .تقييدالو  بالتهديدشعور حدوث 
كان يستهلكها ويتجول في إذا حّتى  إليها انتماءأو  مسؤولّيةي أ لديهحّيزات عاّمة  بمثابة

 العاّمة للحّيزاتاستعمال المواطن العربي  .على مقربة من بلداته موجودةوهي  رجائهاأ
حبذ غير م رعناناالناصرة العليا أو و العفولة و ة في مدن يهودية مثل كرميئيل مفتوحال

كون إلى  هذا الرفضُيعزى  .التي تديرها محلّيةال الّسلطاتأو  جمهور اليهوديبالنسبة لل
خدمة يدفعون مقابل هذه ال) ينالمدنيّ الضرائب  دافعيالسّكان  لخدمة راضياألهذه 

ويجب  ،(نهانو التي يقطمدينة الاألرنونا في  عن طريق ضرائب غير مباشرةبصورة 
عي ، كما يدّ يالمواطن العربأّن إاّل  .فراط في استعمالهااإلبسبب  بهاالمّس  بتجنّ 

هذه  نع مسؤولّيةوال يشعر ب ال يدفع الضرائب ،سائهاديه ورؤ البلدات اليهو  ومواطن
المدينة  يمندوب اّدعاءحّد  على فراط االستعمالإبسبب أحياًنا  رالتي تتضرّ  راضياأل

 .يةاليهود

حراش األة مثل مفتوحال العاّمة راضياألإلى  من الجمهور العربي ملحوظقسم ينظر 
غتراب ته بالكثير من االبلد منطقة نفوذخارج الموجودة ات متنّزهالو  وطنيةالدائق حالو 

التي تمارسها الحّيز  من قصاءإللسياسة ا ةهو نتيجة مباشر هذا الموقف إن  .نكارواإل
استعمال من و  العــامّ الحّيز  وتملك إدارةفتستبعدهم من عرب الضّد  االسرائيلية ةمؤّسسال

 ،ات المناظر الطبيعيةمجّمعللصيانة و ة مفتوحال راضيألوا لوطنيةحدائق االو  األحراش
عتبر هذه السياسة وتُ  ،ثريةأ مواقع نع عالناإل ،بيئيةالناحية المن  ةمحميّ ال راضياأل
لتضييق الخناق  رئيسيةالسلطة ال ي تستعملهذال دواتاأل من صندوق جزًءا  ئيةقصااإل

المواقف  عنيعّبر  الذي يقليماإلالتوّجه هوم و المف .هاتطّور  ولمنعالعربّية  لبلدةعلى ا
جيوسياسي  ناجمان عن نزاع محليّ فوق ال العــامّ الحّيز  العربي تجاه الخطاب العــامّ و 

على السياسة التي العرب فعل المواطنين رّد يكون  .يةقليماإل اتالمرّكبعلى يرّكز  عميق
رّد  عليهوالهيمنة الحّيز  ية لتهويدات الصهيونية القوممؤّسسات الدولة والمؤّسسبعها تتّ 

 جيوسياسيةوسيلة كة مفتوحال راضياأل نع عالناإلو  التحريجاستعمال  .اسلبي   فعل
الحصار باإلحساس  انيعزز العربّية  والبلداتالسّكان  تطّورلتقييد  (1990 ،كلياوت)
 بين مناكفةوال الحرب حالةبالمتأثر  ،منذ قيام الدولة وواقع النقص رافق العربيي ذال
 مخّططحسب ال المعلن عنها حراشبعض األكما أّن  ." بينهم وبين شعبهم وبين دولتهم"
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 يعلن عنها حدائق الوطنيةلل 8وخطة "تاما"  للحرش والتحريج 22قطري "تاما" ال هيكليّ ال
 راضياألعلى  الهيمنةأحياًنا غايتها  .عرب نمن مواطني صودرتأراض   بمثابةأحياًنا 

 1948عام  ضوا للتهجيرتعرّ ن و فلسطينيالتي كان يقطنها  المهجرةقرى الأو محو 
وعليه  .ن بموجب قوانين الدولةين غائبيحاضر  من يعتبرون أو  ،(حسب روايتهم)

الدولة أّن إاّل  ةمكانة مدني وحصلوا علىل إسرائيدولة  وغائبون مواطنالحاضرون فال
  .(2016 ،خمايسي) ليهمإهم أراضي إعادةترفض 

الصندوق القومي و  ات الطبيعيةمحميّ السلطة من ِقَبل  حراشهذه األ إدارةأن  كما
 ةإمكانيتعيق من ات الحركة الصهيونية مؤّسس أبرزمن جزًءا  تشملوهيئات  لسرائيإل

أراض   تطويرلمشاريع  إطالقمحاولة  .العربية المحلّية الّسلطاتمن ِقَبل  التعاون معها
مثل عربّية  وبلديات لسرائيالصندوق القومي إلبين ة العربيّ  للبلدات محاذيةعاّمة 

 ونخبسياسية  تياراتإليها الذي توّجهه نقد البسبب عديدة صعوبات واجهت شفاعمرو 
عربّية  بلداتل محاذيةة مفتوحأراض   في تطوير المشاركةتشجيع عرقلة تّمت  .معّينة

حيازة ة تطوير و صالحيّ و  مسؤولّية ضمناآلن  منطقة نفوذها وهي تتواجدخارج  موجودة
 دةسواء كانت متعمّ  أحياًنا حراشاأل حرائقُتعّلل مثاًل  وهكذا .لسرائيالصندوق القومي إل

هيمنة ل التي تمثّ  حراشاألالعرب تجاه المواطنين عدوانية ناجمة عن على أّنها  الأم 
عربّية  بلداتلحراش المجاورة األبعض تتحّول  ،كذلك .رضعلى األ ةهيونيالصة مؤّسسال

في  بحيث تتراكمالبناء قمامة منزلية وقمامة ورشات لقى فيها ساحتها الخلفية التي تُ إلى 
 السّكان ها تخدم عمومفإنّ خضراء  كونها رئاتطرق هذه البأن  ِعلًماماّرة منها الطرق ال

عدم الشعور  .ثات التي تغطيهاوالملوّ  القمامةبيئية بسبب مكاره إلى  تتحّولإاّل أّنها 
 حراشباألتمّس التخريب أعمال  وأحياًنا د للنيراند وغير المتعمّ ضرام المتعمّ اإلو نتماء البا

السّكان  ومن ضمنهمالسّكان  عموم التي يستعملها المفتوحةاألرض  منجزًءا  تشّكل التي
 ،حدود مناطق النفوذ شكلبأيًضا  الجيوسياسي والتوترالصراع  يتمّثل .أيًضا العرب
يزيد من االستهتار وعدم االعتناء مّما العربّية  اتللبلد الحّيزي لتخطيط واالنطاق  تحديد

 .لجميعا خدمالتي ت اءضر الخ والرئاتة مفتوحال راضياألب
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 في طريق) عربّية لبلدات المحاذية األحراش تجتاز طرق  قرب قمامة إلقاء :28  شكل
 محاذية بيئة في نظيف غير مشهد إلى يرمز مّما ،(كّنا كفر شرق  في ميرامية حرش
 للبلدة

 

 فهي ،ة لعموم الجمهورمفتوح يأراض كونها راضياألالجمهور العربي هذه يستعمل 
يبحثون أو  ،حول البيتخاّصة  حدائق ال يمتلكون  لسّكانوخاّصة  للترفيها مركزً تشّكل 

هذه العرب ل ظرةفي نتغيير  حدوث رغم .الطبيعة حضانأممتعة في  أوقات عن قضاء
منهم الحفاظ على هذه  انتطّلبية مدنيالمصلحة الو الواجب  أنّ  إدراكهم ورغم راضياأل
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وشعور  ئيةعدافيها فما زالت هناك نظرة  قمامةالإلقاء  بواالعتناء بها وتجنّ  راضياأل
 .راضياألحيال هذه ما باغتراب 

الوظيفّي  داءواألالمشهد  من جزء يه حراشاألأن  حقيقةتذويت في الجمهور العربي بدأ 
حراش األتتحّول  حيث شمولي هيكليّ  /رئيسي مخّططلة تخطيطيّ  برامجفي بلدات لل
السّكان مجَمل  لخدمةحضري  متنّزهكالبلدات  من منظومةجزء إلى  لبلداتلمجاورة ال
 جزء من منظومةوإلى فرصة إلى  ،رافعةإلى  قيدمن  تتحّول األرض المفتوحةف

في  حرجية ِمساحةسيتم اعتبار  .كّناكفر في مثاًل  كما يحدثبلدة ال يأراض استعماالت
ِعْلًما  كّناكفر لقرية الشمولي  هيكليّ ال مخّططفي الا حضري  ا متنّزهً  ضرحاسمها المالمنطقة 

وقدم لمؤسسات التخطيط  عداداإل مة منمتقدّ في مرحلة موجود  مخّططهذا الأّن 
  .اليداعه

ات مخّططالإطار  لبلدات فياخارج  الموجودة راضياألعرب بعض المواطنين اليستهلك 
ون ستعملوي بوتيرة كبيرة هانزورو ي حيثمجاورة اللدات اليهودية للب مبنيالة والنسيج هيكليّ ال

استعمال حول اليهودية  /العبريةالمدن سّكان  اتاّدعاءويرفضون ها منشآت ثابتة في
 الّسلطاتبعض  ا في محاوالتكم مرارً نظرت المحاو  .راضياألهذه المواطنين العرب ل

 .هاراضيأل هماستعمال"الخارجيين" مقابل السّكان  من لجباية رسوماليهودية  المحلّية
المفتوحة  العاّمة راضياألاستعمال حظرت أو سمحت بمختلفة  وصدرت قرارات حكم

عمال است حول العرب واليهودتوتر بين  يحدث. يينخارجسّكان  من ِقَبل ةمشروطبصورة 
 ؛2012 ،خوري )لها العرب ل رفض استعمابسبب  يةمدينة اليهودالفي عاّمة  ِمساحات

حّيز  تطويرالتفكير بإلى العربّية  المحلّية الّسلطاترؤساء ر هذا التوتّ يدفع  .(2014 ا.ا.
في أراض   استعمالب يتعّلقفيما  للعربمتساوية  منالّيةبالمطالبة و  بلداتهم نطاقفي عاّم 

لبلدات في المدن اخارج  العاّمة راضياألمن المواطنين العرب  إقصاءليهودية. مدن اال
 حدائقالو ات متنّزهالو حراش لأل العاّمة ِمساحاتالخشية من استغالل الو  مجاورةاليهودية ال

 نطاقالئقة في و جّيدة  عاّمة ِمساحاتتطوير ستلزم يالعربّية  بلداتالوطنية المحيطة بال
تزداد  .عداداإلفي مرحلة حالي ا  نه موجودأأو  أُِعد   الذي مفّصلال ليّ هيكالالبلدة  مخّطط
ة مفتوحأراض   حقهم في تلقية بمؤّسسللعرب الالسّكان  مطالبةخلفّية  ظاهرة علىهذه ال
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 عملّية فتعجل منفي البالد والعالم آخر  مكان حضري أي  مثل ممثله مسكنه أماكنفي 
 العاّمة ِمساحاتالفي  وق حقال تلقيالمطالبة بترمز  .ةّصلمفة الهيكليّ ات المخّططإعداد ال
الجيل الثالث في البلدات  وهو انتقال يقوده مدنيةالإلى  ةقرويّ من النتقال االإلى  المفتوحة

تخطيط أحياء  اتجاهتعزيز و تطوير في  وما زالت تساهم تحّوالتساهمت هذه ال .العربية
 مدينةبما يليق ب مبنيةال راضياألشّحة  وسدّ  ةمفتوحعاّمة  يأراض تتضّمن جديدة
 تتضّمنالتي لم العربّية  تخطيط البلدةاألوليين ل تينالمرحلفي  تططخُ  ةعصري

أراض   تلّقي فيالحّق يشمل  .ةمفتوحال العاّمة ِمساحاتكميات الئقة من التخصيص 
تضّم  يالتفي المنطقة  والموجود ةسكنيّ بلدة الالفي الموجود  :مستويينة مفتوحعاّمة 
  .ة في مدينة يهودية مجاورةمفتوح أراضيأو  حدائق وطنيةو  اأحراشً 
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 البلدة ومظهر مشهد :7 الفصل

 أخرى و  مبنية يأراض الفيزيائية التي تشمل لمنظومتهمشهد البلدة هو المظهر الخارجي 
في المنظر الطبيعي  القائم والعــامّ الخاّص  البناءب مبنيةال راضياألتحيط  .ةمفتوح

الحّيز  في ةتطّور ة ممفتوحأراض   :مرّكباتة ثالث مفتوحال راضياألتشمل  .لبلداتل
 أوعاّمة  حدائقلة مفتوحأراض   ؛ميادينلاو ساحات لوالشبكة الطرق ومستغلة البلدي 
 مبنية أراضيمحيطة بات طبيعية محميّ أحراش و أو  زراعية أراضو  ؛مبنية غيرأراض  

 .ةالبلدي المنظومةداخل قائمة و 

اجتماعية سس أ من ةمدمجو  مركبة منظومةهو  هامرّكبات بمختلفمشهد البلدة الفيزيائية 
وطريقة  عملّيةمثل  ،يةُمناختكنولوجية و  ؛ةقيمي ،بيئية ،ةوظيفي ،بنيوية ،اقتصادية ،ثقافية
 وامراالنصياع للتعليمات واألعوامل مثل  .البلدي داري واإل تخطيطيّ ال النظام ،البناء

 ةبلور مالقوى بين العوامل ال عالقات ؛عليهتؤّثر  العاّمة طلباتب مع الالتجاو حجم و 
 الدولة/ لمجتمع/منظر ا قيمعن القدرات و تعّبر  المنظر إنتاجولغة  دواتلمشهد واألل

استنتاجات حول إلى  لتوّص لل اتالمرّكبمختلف هذه ل قيعمالفهم ال منبّد  ال .السّكان
وبين العربّية  في البلداتتفاوت ثّمة  ولماذا ،يبلدلالحالة الراهنة للمشهد والمظهر ا

 ؟ةجاور الم ةوبين البلدة اليهوديوكذلك بينها  ،البلدات

 \الجدليةو  مرّكباتلل اعميقً  افهمً  مشهد ومظهر البلدة مرّكبات تعليلو  استحضاريتطّلب 
 ية مرغوبةصورة مشهد إنتاجأمام  القائمة عوائقلل اهتمام عارةإ  مع امبينه القائمالتشبيك 

بين  مجاد تطّورل دموحّّ منتجك عضوي ا مشهد البلدةقد يتطّور  .المواطنينمن ِقَبل 
 مسَبقنتيجة تخطيط  ادروسً وم امخّططً  يكون يمكن أن  كما ؛المختلفة اتالمرّكبالعوامل و 

 بشأن اختالف في وجهات النظرثّمة  .يتصميم تخطيطيّ ومنطق عتمد على طريقة ي
 تطّورالأن  يعتقد هناك من .بيئة البلدة العربيةل تهامختلفة ومالءمال الجماليةقيم ال

من  أجملهو فوعليه  تدخل خارجيالجمهور العربي بدون  تمثيليمكنه  متنّوعالضوي الع
يحرص على  مخّططمشهد إلى  المبادرة يفّضلبأّنه  خرون آويعتقد  .ةديمشهالناحية ال
 ِمساحاتالتوّفر  ومن ضمن ذلك ،ستقلبيةمال ةوظيفيالحتياجات مراعاة االو  تجانسال
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 ونواقص اتأولويّ  ليس المقصود هو مناقشة .يبلدالمنظر ة للمصّممال ةمفتوحال العاّمة
العربّية  في البلداتوكالهما حاضر  ،تجانسالبالمقارنة مع  في المظهر الخارجيالتنّوع 

عن يعّبر  مّماّية العرب تطوير منظر ومشهد البلدة عملّيةبصورة غير متساوية بسبب 
  .اجتماعية ثقافيةنيوية و و  ةوظيفي مضامين

 مشهدلل مصّمم كعامل سكنيّ ال البناء عملّيةو  طريقة
تصميم  هو ما يقرراألرض  استعمالفإّن  سكانإللمعّدة  اتبلدالالبناء في  ةغالبيّ أن  بما

 اتصميم ناء أوبيسمى  سكانإلالبناء ل وفيرالتقليدي لتالتوّجه  .يمنظر البلدالمشهد و ال
ّمعناهبطّامحليّّ امعماري  عن روحيعّبر  –أصالني  ،محليّ  ،بيتي ،" شعبي" بناء يئ ا

 عضوي ابناء هذا ال تطّوري (Canaan، 1933 ؛1989 ،فوكس)المكان والثقافة  ،ناالزم
تصميم بصورة اليتّم  حيث" ينمعماري ينبدون مهندسة معماري ةهندس" بموجب مفهوم

 Amiry and ؛1985 ،كرويانكر)المساكن  أصحابواحتياجات قدرات بموجب  ةتزايدي
Tamari، 1989).  مخّططاللبناء ات طريقة تطّور هذه الطريقة استعمال في ضوء 

 ،مشاهد /منظر يمخّطط ،ينمعماري ينطاقم مهني يشمل مهندسمن ِقَبل  مصّممالو 
مبان   إقامةعن  ن و ن مسؤولو مقاول مدروسةبصورة  هاذنفّ يتحتّية  طرق وبنى يمخّطط
 دروسماللبناء من ا بهذه الطريقةيقتني الفرد . أيًضا الصناعيالبناء  ومنهاكثيرة 

عاّمة تحتّية  بنىبوجود  تشطيب البناء عملّيةنتهاء من بعد اال ةسكنيّ شّقة  مخّططوال
ية المتزايدة لمجتمعااالحتياجات  لبيةتإلى  مخّططالمدروس والالبناء يرمي  .ةتطّور م

 احضري انسيج الذي ينتج المدنيلتصميم والتكامل في ا تجانسالمبدأ انتهاج إلى  يلويم
مع مرور  تطّورالذي ي تراكميّّالضوي العالبناء  عنهذه الطريقة تختلف  .متجانسا

هي  ثالثة طريقة هاتين الطريقتينبين  .النسيج البلدي يصّمممل االزمن بدون تخطيط ش
ومن  خرمن مكان آلنسب متفاوتة بمًعا  دمج الطريقتينى إل التي تسعى ةهجينالطريقة ال

تؤّثر  هيو العربّية  البلداتفي رواًجا الطريقة األكثر  يه ةهجينال الطريقة آلخر.زمن 
 .على تصميم المشهد والمظهر فيها
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 )فوق( كفر كّناو  )تحت( كفر مندا لقريتيمثال )العربّية  لبلدةامشهد ومظهر  : 29 شكل
 (في الوسط في كفرمند المساكن حدائق حولو " عصري " ائليع حوش تطّورو 
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 البلدة مشهد في الهجين السكن
كّل  في على األجندةتطرح البلدي  والمشهد لبناءافي  (authenticity) لةاقضية األص

في  العــامّ والحّيز  صالأالبناء ر يعبّ هل  .خاّص  بشكللدى المواطنين العرب و مجتمع 
غير  رئيسيةسلطة من ِقَبل  نضاو فر منهما أأم السّكان  صالةأعن العربّية  البلدات
لغة عالمية  فرضإلى  الذي يميلالعولمة  في عصر األصالة؟لُبعد بالضرورة  مصغية

عن  راناللتين تعبّ خصوصية وال صالةالحفاظ على األ مكنيهل  ،أيًضا قطاع البناءفي 
باحثين العديد من الأوجزها لمهيمن المستعمر التي ة انظريّ  والثقافة؟ن االزم ،المكانروح 
مدى تقدير  حاولت( Said، 1993) سعيد ،(Homi، 1990، 1994) هوميمثل 
أن  واضح بداهة .مو حكالمالمواطن سلوك  أنماطو  شخصيةعلى تصميم الحاكم  تأثير

 كومالمحالمواطن  يتطّلعبينما  المحكومالمواطن على  تكريس هيمنتهإلى  المهيمن سعى
المواطن يطمس  .ه في فرض هيمنتهنجاحبسبب  ف مثلهوالتصرّ  الحاكم تقليدإلى 

حّتى  محيطهش تشوّ و  ههشه وتشوّ تشوّ  مرّكبات الته ويدمج في حياتهأصو فرادته  المحكوم
استعملت  .االستعماريةمن السلطة  روالتحرّ بناء ذاته  عادةإلالبحث الذاتي إلى  يعود

سلوك  أنماط في بعض الدراسات التي حاولت تعليل ةماريستعة االنظريّ الالمعطيات 
  .(1999 ،بشارة)ل إسرائيلمجتمع العربي في ا

البناء  تطّور التي تشرح (Al-Haj، 1995) الحداثة ةنظريّ آخر  نظريّ  أساسوتناول 
البلدة  نواة وتجديد البناء في  البلدة نواة اإلضافي الذي يشمل غالف البلدات في نطاق 

مواطن الأّما  يأخذ ويعطي الحاكمأن تين نظريّ في كلتا النرى  .(1993 ،خمايسي)
عوامل مختلفة ثّمة  .الفيزيائي واالجتماعي هومنظر  يةالسلوك هأنماطر د ويغيّ فيقلّ  المحكوم

الحاكم العالقات بين  في ميزانتؤّثر على طابع العالقات والمنتجات الفيزيائية والسلوكية 
في عصر ما بعد  طرافاألبين  المنشطرةالثنائية نى العالقات في مب ال مفرّ  .والمحكوم

لواقع المالئمة ل دواتواألمن ترسيخ المعرفة  (2004 ،شنهاف) متغّيرال ستعماراال
من  تطّوراالتصال المالتكنولوجيا و زيد حيث ت عصر العولمةفي  أالذي نشالجديد 

والحّيز  العــامّ  ُمناخال إنتاج من نالعجّ يوالمناطق و  اتثقافبين النكشاف واالشفافية ال
  .ي والفيزيائي الجديددراكاإل العــامّ 



138 

 

 االثنوقراطيطابع الب ،ةستعمارياالالعالقات  التي تتناول اتنظريّ الالدمج بين أن  يبدو
 تضع ركيزةاالجتماعية الثقافية  اتنظريّ وال الحداثة ةنظريّ  ،(Yiftachel، 2000)للدولة 

 ،شنهاف)ل إسرائي ودولة واليهود العرببين المواطنين ة مرّكباللعالقات اجديدة لفهم 
فهم تصميم بحد ذاته يساهم في  نظريّ إطار كّل  كانوإذا  .اتهامؤّسسو  (2004

واقع الفي العربّية  للبلدة العــامّ والحّيز  المشهدو المنظر  إنتاجعلى  هاتأثير العالقات و 
 عملّيةيخوضون  ينسكان أصالنيكعرب لمواطنين الا أوضاعو مكانة أن  غير يلسرائياإل

الحّيز  تصميمو تمّلك  منللمواطنين العرب المنهجي  قصاءاإل منفي واقع  مرّكبتحّول 
الدمج بين  إمالءمع البلدة عون داخل بحيث يتجمّ على مستوى الدولة والمنطقة  العــامّ 

في  منظر البلديالمشهد و الاليوم تصّمم  التيالعوامل  مختلفالستيفاء ة نظريّ طر الاأل
في  العــامّ والحّيز  المشهد ،المنظر الطبيعيو  ،البالد أنحاء كاّفةالمنظر الطبيعي في 

 اتالبلد إدارةتطوير و و تخطيط معضالت  ة جوهرالمرّكبتعتبر هذه النظرة  .البلدات
  .يعاوالجم يخاذ القرار الفرداتّ  عملّياتر على ؤثّ تل و إسرائيفي العربّية 

 ؛1994 ،1990 ؛Homi)جين الهالتوّجه تماًما  نقطةالفي هذه يندمج 
Papastergiadis، 1997)، وفي الظروف العرب السّكان  حسب سياق مكانة وحالة

 في تصميمالفّعال  مدنية واالشتراكالحقوق الخطاب انتهاج إلى  أكبر التي تميل بصورة
  .ثقافيال-االنتماء القوميفريط ببدون الت العــامّ الحّيز 

  جيناله المشهد على تؤّثر التي املالعو 
 :وهي ،جين للبلدة العربيةالهتصميم المشهد في مًعا  ساهمتعوامل عّدة  كانت هناك

  .األرض ةملكيّ  شكل .أ
تّم  .خاّصةأراض   صلهي في األالعربّية  البلدات ةغالبيّ ة في تطّور الم راضياأل ةغالبيّ 

 ،الفالحي–ستعمال الزراعياالو الحيازة  بناء علىالخاّصة  األرض تقسيم مخّططتحديد 
المستعملة في العمل تكنولوجية الطرق الو األرض  بظروف مخّططهذا ال رثّ أت وقد

الجبلية بينما في المنطقة  ،نسبي ا تماثلي تقسيمال ،المستويةفي المناطق  .زراعيال
 .ملالعتكنولوجية  ةعيطبضعت بموجب وُ األرض  حدود قسائمو شكل فإّن  والمنحدرات
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 في احقوقً  ؛شبكة طرق  راضياأل تسوية عند تددّ حُ  التياألرض  تقسيم منظومةخلقت 
لذا  .الحيواناتأو  للمشاة تتيحهازراعية أرض  قطعةإلى  طريق للوصولالحصول على 

رقعة  البناء منخرج  ." متروكة" ف باسمرَ عْ متار وتُ أ 2-6ن ييتراوح عرض الطريق ب
 ،جافيش)رض حول األ التي لم يبرم فيها اتفاقو البلدة القرية أ نواة /المبنيةاألرض 

وأحياًنا  المتتالي التطويرجرى بعض و  طرافاألجاه تّ با (1993 ،خمايسي ؛1990
 ةملكيّ ال تقسيمخلفّية  على ةمبادرة ذاتيبالبناء والتطوير تّم  .(1995 ،خمايسي) بقفزات

والمرونة في ات ياإلمكانمدى دة زياساهم في مّما  ة وصارمةتماثليبصورة قسم تُ  التي لم
 مالكيقّلة كما أّن  .الفوقيي لزاممراعاة النظام اإلموقع البيت داخل القسيمة بدون 

 فقد ساهم وهكذا .األرض في نطاق قسيمةالمبنى موقع اختيار حرّية  تاحتأالقسيمة 
موقع  أيّ  في البناء فياألرض  مالكحرّية و البلدي الحّيز  في هاموقعو شكل القسيمة 

في " عدم نظام" وخلق ما يشبه ،البناء العضوي التحتيز يعز في ت رضهأيريد داخل 
 قادةوضعها الوقوانين  نظامبموجب  تطّورالبناء أن  غيرمجاورة اللبنايات ا باقياسً بناء ال

  .راضياألهذه واستغالل  الورثةبين األرض  تقسيمضوي و العتطوير حول ال

  .متيح /دمقيّ  تخطيط .ب
الطرق االجتماعية و  رموزوالقواعد ال راعيناإذا  عضوي االبلدة  نواة ر البناء داخل تطوّ لقد 

االنتداب فرض فقد  .(2013 ،خمايسي ؛1995 ،أكبر)البناء ة المتبعة في تكنولوجيال
 عام نظام بناء المدن إقرارعلى المدن بعد  الفوقي التنظيميالتخطيط  موضوع البريطاني

تخطيط فقد وضع هذا ال .1936 عام نظام بناء المدن إقرارعد وعلى القرى ب ،1921
ممنوحة الحقوق البناء بة متعّلقعاّمة  ةتخطيطيّ  تعليماتبموجب  رخصة بناء لتلقيقواعد 

 .مهندسينأو  ينبدون مراقبة معماري تطّورالذي  ضوي العوتنظيم البناء  توجيهأجل  من
ارتفاع  ،قسيمةفي الالبناء  كساءّ،سيمةقلل دنىاألالحّد  التنظيميتخطيط هذا القّرر 
 العاّمة سياسةمن الجزًءا  التخطيطكان  .البناء موادتعريف وحتى البناء  نسب ،البناء

 غايات واالحتياجاتالو حفاظ على المصالح وعمل للالخاّص  والنشاطالملكية  فيللتدخل 
بدأت  ةتخطيطيّ بلدية و  منظومةفيها  تكّونتالمدن التي بخالف  .والخاّصة العاّمة
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هذه قرى لالجمهور  ةغالبيّ لم ينصع  المحلّيةة اللوائية هيكليّ ات المخّطططبيق البت
  .وواصل في نفس النهججنبية األة تخطيطيّ التوجيهات ال

 ةة الجديدمخّططال ةاليهودي اتالبلد مكانةمن  1948ل في عام إسرائيدولة  إقامةزت عزّ 
العربّية  ى لقر اتخطيط قيود على  ْت َض رِ فُ بينما دة جديتخطيط بلدات يهودية إلى  وبادرت

التي شرعت العربّية  مدنالقرى و لل" قطاع البناءات مخّطط" ةهيكليّ ات المخّططالباقية. ال
آلّية  لتشكّ و ات مقيِّدة مخّططكانت  1957-1964 عاميبين  عدادهاإ في الدولة 

االنتشار رقعة من والحّد  المبنيةاألرض  كان الهدف تحديد نطاقو األرض  علىهيمنة لل
تطوير واستصدار  عملّيةبات مخّططسمحت هذه الإذا  وحتى .التمدين عملّيةتعجيل ل

 زيادة الضغط علىتسّبب في  مّما رقعة التطوير كانت محدودةأن  غيررخص بناء 
طلب العرب تزايد و  يلسّكانا التكاثر بسبب البناء نفس الوقت بانفجارفي و  ةالبلد وسط

 ةغالبيّ ا وانطبقت على الحقً  تدالتي اعتمة هيكليّ ات المخّططالكما أّن  .كنعلى المس
 ةملكيّ بناء بسبب حقوق وتسمح بالحقوق تخطيط  تمنحفي البلدات  المبنيةاألرض 

شبكة  تكّونتفقد  .الفالحي–االستعمال الزراعيخلفّية  على القسائم التي نتجتشكال أو 
 أووكان بعضها غير آمن  ،"متروكة" –عية طرق زرا لمعّدة تحتّية  طرق على بنية

 ةغالبيّ  خّصصتُ لم  .همبيوتإلى  ة الوصولإمكانيت للمواطنين تاحأإاّل أّنها  تراتبيّ 
ُبِنَيت  مدارس يه العاّمة المباني ةغالبيّ  .لحدائقوا العاّمة مبانيلل يأراضات مخّططال

 .(1995 ،خمايسي) عــاّمة بملكّيةأرض  منالّيةبسبب  المبنيةاألرض  أطراففي 

 منحت ،من جهة :ازدواجيةالعربّية  للبلدات دالمعتمَ  دالمقيّ  هيكليّ التخطيط ال طريقةكانت 
وفي  ،ةكانت محدودإذا حّتى  لتطويرقابلة ل يأراض تخّصصو ( أيًضا مدنيةحقوق بناء )

بدون بناء ال إمكانيةالخاّصة  لمبادرةل تيحات توجيهات تمخّططفقد شملت هذه ال ،المقابل
 ويدمجتصميم حضري  مرّكباتيشمل  ملزم مفّصلحاراتي  وتخطيط ملزمةمالحق بناء 

 تخطيط ؛ةقرويّ لوا مدنيةالازدواجية بين ثّمة  أن يعنيمّما والخاّص  العــامّ  ينالحّيز  بين
تطوير الشروط  تلييناتي بالمقارنة مع مؤّسس إلزامفرض و  ؛تخطيط متيح مقابلمقّيد 

-اجتماعياجتماعي اقتصادي و  ،ثقافي-اجتماعيتحّول  عملّيةرون في يم لسّكانوالبناء 
د فيها الهيئات المتداخلة في سياقات تتعدّ  اتالمرّكبخلقت هذه  حيثي إقليم سياسي
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المقيمة في فئات اليهودية وال ةة السياسيمؤّسسمع الومناكفات تناقضات ظروف من 
  .بلدات مجاورة

  .الذاتي ءالبنا طريقةب والبناء تطويرال .ج
 هيكليّ والتخطيط الاألرض  ةملكيّ  مخّطط حسبالعربّية  اتفي البلد مبانيال ةغالبيّ تبنى 

أو بموجب رخصة خاّصة  بملكّيةأرض  علىُيقام  بناءكّل  نه ليسأإلى  ُيشار .المعتمد
بدون  أنشئبناء ذاتي من هو جزء  تراكميّّالالبناء  .عينيةاستثناءات وثّمة  معتمدة

البناء في يطبق  .مبنيالمهندس معماري يشمل البيت والنسيج من ِقَبل  َبقمستخطيط 
شمل مراعاة ي إداري ترتيب  إضافةب تراكميّّالمن البناء معّينة  مرّكباتالعربّية  البلدات
على  السارية مفّصلال مخّططالأو  هيكليّ ال مخّططجهاز التخطيط وتوجيهات ال مطالب

بموجب طلب  هتطبيق عملّية مؤخًراوبدأت  ،بناء ةرخص لتلقيطلب تقديم  ،ِمساحةال
ّاسكان/توطينعلى مصادقة تلّقي  رخصة بناء وبواسطة يعرف باسم ) مبنىّاشغال/

 المحلّيةالسلطة ال تحظى باهتمام مشهد المبنى بة متعّلق مرّكبات هناك .(4 نموذج
 ئهطالو البناء  وادمثل م يةتصميم هذه عناصركون قد ت .والبناء لتنظيمل المحلّيةواللجنة 

الفتحات و غرف الدرج و الشرفات مثل ات في المبنى تغيير في حدوث  تتسّببوعناصر 
تعليمات  لم تراعِ إذا حّتى  البناء عملّيةفي ُتضاف  التيمشهد المبنى النوافر في و  والنوافذ
عّبر ي يذلا (4) االشغال/التوطين نموذجتلّقي  بعد األخطر من ذلكأو البناء  رخصة

ل  .لسّكاناحتياجات مختلفة ل عن عدم بسبب  التوطين نموذجتلّقي  عملّية أحياًناُتَؤج 
الهاتف و المياه و مثل الكهرباء عاّمة  خدماتستعار وتُ  استكمال عملية البناءعلى قدرة ال

 شعبيالالتطوير والبناء  .غير اعتياديةد على تكنولوجية مَ تَ عْ يُ أو  وما شابه من الجيران
ّالعصرياأو جزئي ا  ات مخّطط حسب (وعصرية شعبية مرّكباتدمج بين ) لشعبي
 ركيزةاستصدار رخصة بناء وعلى تسمح بإاّل أّنها  ةمخّطط بالضرورة ليست ةمعتَمد

 ق بينتفرّ بناء  نسجةأقوالب  نتجتأ ومنتظمة ةتماثلمقسائم  توزع التي الاألرض  ةملكيّ 
حدود هذه ال .من جهة أخرى  ةجاور ماللبلدة وا من جهةالعربّية  مشهد ومظهر البلدة

 .العــامّ الحّيز منالية و الطرق شبكة بنية  ومستوى بجودة  البالدظر امشهد منواضحة في 
ونوع ومستوى  ،بين البناياتالموجودة  شجارواألضراء الخ ِمساحةبحجم الذلك  يتمّثل
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-4بين  يتراوحالبناء اليوم جّل ألن  وذلكالمنظر الطبيعي مع يندمج الذي البناء غطاء 
بوتيرة حوالي  ةالمتمّدنالعربّية  القريةيزداد عدد طوابق مباني  .حدّ  أقصىطوابق ك 2

  .عشرة أعوامكّل  واحد في طابق

 والخاّص  العــام الحّيزين في البناء تطوير على المؤثرة العوامل

  :وهي ،والخاّص  العــام نالحّيزيعلى تطوير البناء في أّثرت  عوامل مختلفةكانت هناك 

  .مراحل على وتطوير بناء. 1

للبناء  المعّدة راضياألكمّية  تقليصو  جيالاألبين  والدورةقيود القدرة االقتصادية  تدفع
طوابق  إضافة خاللمن العربّية  في البلدات مراحللبناء على لقيام بعملية ال الجمهور
 إضافةشقق أو ال/بيوتالتوسيع  ،مبنيةالألرض ل ةعرضي -افقية وزيادة  أو/ ،عامودية

 القادمة التي تستصعب جياللبية احتياجات األلتلبيت ا تقسيم إعادة عن طريقشقق 
 البناء تشطيبمراحل على البناء يشمل  .(2015 ،خمايسي) الحصول على مسكن

فبعض المباني مختلفة  تشطيبفي مراحل مبان   وجودمشهد البلدة في نالحظ  أيًضا؛
أو  مبنيةواجهة ذات  أخرى مبان  ثّمة  بينمال بناء مختلفة منتهية وبعضها في مراح

 استمرارو العربّية  في البلدات أحياء طبقية ظهور بسبب عدم .بناء مختلفة مطلية بمواد
مشهد البناء في هجين منظر  ينشأتها الجيلية ودور  سرةاحتياجات األ حسبلبناء الذاتي ا

 بنى منالّيةتخطيط و خلفّية  بناء على تجديد عضوي وتكثيف عملّيةثّمة و  .بلدةالفي 
ة مشّوه ةقرويّ بمواصفات  تططّ خُ بلدة بأّن ال رتذكّ أن نيجب  .ةتطّور م غيرعــاّمة تحتّية 

تبحث عن  مدنيةمواصفات ب شامل ازدحامات مؤّشر اليوم حسب  تطّورتبينما  ومشوشة
نظيمي سواء وت مسَبق مخّططبالضرورة بموجب  ليسمراحل على البناء  .ةمحّددهوية 

 المنظر البلديع ش تنوّ شوّ مدني يبدون تصميم  مبنيةنسجة أالمنعزل وسواء على للمبنى 
 .العــامّ الحّيز  يقّلصو 
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  .المحلّية الّسلطاتو  التخطيط اتمؤّسس من ضئيل تدخل. 2

ّالبسبب طريقة البناء  سكن في لل المعدّ البناء  ةغالبيّ مّدنا بت التي ةتراكميّّالمزدوجة
 وسواء عندالبناء  عملّيةفي سواء للغاية  ةتشر منالبناء إضافات أن  نجدالعربّية  تاالبلد

الفصل الواضح  شّوشتالطريقة كما أّن  ،إضافات عليه نشاءإو المبنى  واشغال توطين
 ضعفال .الطرق الداخلية شبكةعلى امتداد خاّصة  ،مشهد العــامّ والالخاّص  بين المشهد

مّدة  في إطالة يتسّببمراحل البناء على  عملّية مولي تالتَسر األُ  ةغالبيّ لاالقتصادي 
التي  ات التخطيطمؤّسس .منطق جماليكّل  معأحياًنا  تتناقضبناء  وادمواختيار البناء 
المراقبة آلّية  .عملية البناءعلى  ازئي  شرف جتة هيكليّ ات مخّططحسب رخص بناء تمنح 

 استعمالبلدة الفي  المحلّيةالسلطة تتجّنب  ،بلفي المقا .توطين نموذجمنح  يهالرئيسية 
دوائر إلى  المحلّية الّسلطات ةغالبيّ تفتقر  .لبناءا عملّيةلمراقبة لمشهد البلدة و  ائلوس

عاملي  يردعة انتمائيّ شبكات اجتماعية  هورظو تحسين مالمح البلدة ب مخّصصة
تمّخض ت .العــامّ والحّيز  المشهد للحفاظ على إشرافآلّيات  من تفعيل المحلّية الّسلطات

الحّيز  مشهداالهتمام بوقّلة  السّكان مع المحلّيةلسلطة ا الضئيلة وتعاطف العاّمة المراقبة
 المحلّيةة تخطيطيّ البلدية و المؤّسسات الل تدخّ عن بلدي والحاراتي ال يينعلى المستو  العــامّ 
 .طفيف بشكل

  .البلديالوظيفّي  داءاأل اتأولويّ  سّلم .3

ما زالت  حيثنسبي ا  ةقصير العربّية  البلدات ةغالبيّ في  محليّ الحكم التقاليد تبر تع
 ضعفالندمج ي .يةساساأللسّكان ا تلبية احتياجاتفي مرحلة  المحلّية الّسلطات

تنتهج اتية مؤّسسسياسة الناجم عن و  المحلّية الّسلطاتالذي تعاني منه االقتصادي 
ما زال  .داري اإل ضعفالمع  جتماعية ثقافيةانيوية و بو  ةجيوسياسيظروف وعن التمييز 

 هموسلوكالسّكان  في خطاب يننتشر م قرويّ ال هدوالحنين للع المفهوم الذاتي للبلدة كقرية
ستثمار في االص قلّ  ،زدواجياالواقع هذا الفي  .جزئي ا نيةيمدأو ال مدنيةال الحياة رغم

 منالخاّصة الحّيزات  م البناء فيتوجيهات لتصميفي الخاّصة و تطوير مشهد البلدة 
ية ساساألحتياجات اال تلبية - اتها بقي كما كانأولويّ سّلم  ألن المحلّية الّسلطاتتدّخل 
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تحتوي تطوير ساحات ب هتمامالمن ا ولىأبوادر  مؤخًرانلمس  .احتياجات الرفاه تأجيلو 
بلدات إلى  لدخو ممشى الشمل ي .البلدةتقطع رئيسية و  شريانيةفي طرق نوافير  على

هذه البراعم ما أّن إاّل  زهار الزينةأو  شجارمن األ سرًبامثاًل  شفاعمروو كابول و طرعان 
لدى موضوع هذا البموجب مستوى الوعي ل بلداتمن العدد صغير  قتصرة علىزالت م
المصوتين فئات البلدي بموجب الحّيز  تفاضلي فيال تقسيمالمنتَخب وللالسلطة رئيس 

 ةانتمائيّ اجتماعية حّيزات  منالعربّية  اتالبلدتتكّون  .بالمنتخَ لسلطة رئيس المجلس/ال
الهتمام بالبلدة اأحياًنا  المحلّيةالسلطة رئيس  اتأولويّ سّلم ويكون يومنا هذا حّتى 

المكان  إنتاجبلدة و التصميم وتطوير مشهد و  صيانةحــول الوعي  .ها طبقا لذلكتطوير و 
 العــامّ الحّيز  صيانةفي البلدية على  المسؤولّيةء إلقاو  Place Making))وصياغتة 
ساهمت  .آخر اتأولويّ سّلم  تطّلبتي تال ةماليالموارد الشّحة  ناجمة عندي لوالمشهد الب

تطوير المشهد  بحيث لم يضع المحلّيةالسلطة  داءألات أولويّ سّلم  بناءهذه العوامل في 
 اآلنحّتى  المحلّية الّسلطات ةغالبيّ  تفتقر .ياليوم ئهداأضمن  ةمرتفع ةأولويّ في البلدي 

 البلديةقوانين ال تطبيقفي  أخيرلي فثمة تابالتنصب الفتات و لمساعد بلدي قانون إلى 
الفتات النصب ة لمحدودالمراقبة والمساعد القانون لل المنهجيتطبيق عدم ال .مساعدةال
مكتب رئيس بين  ح البلدةالفتات وتحسين مالمالنصب و على المراقبة  المسؤولّية تقسيمو 

 عن تمّخضي المحلّيةالسلطة  وسكرتاريةالصحة  دائرةو الهندسة  دائرةو  المحلّيةالسلطة 
نصب تُ وعليه  .مشهد ومظهر البلدةعمل لتطوير خّطة  البناء وتطبيق إعاقةتنسيق و عدم 

ل ستعمتو  ،ةمتجانسالعملية كون تال ف مخّططغير  أسلوببالبلدي الحّيز  الفتات فيال
تفتقر بحيث الفتات النصب في  ولغات مختلفةطرق متفاوتة تكنولوجية و وسائل فيها 

 أصحابمن الخاّصة  المبادرات .ديمشهالوالتماثل  لكمالاو مالءمة تجانس واللل
 خليطتسّبب  وقدشارع المشهد  الالفتات غيرتلتخطيط وتصميم المصالح التجارية 

في ظهور مشهد بلدي النظافة و نارة اإلنماط و األو الموقع الجغرافي و  حجاماألو اللغات 
طابع ش شوّ فقد  وبالتالي ،the language of landscape هجينة منظر ولغةجين ه

 ذلك لوعندما يتحوّ الفتات الصب نلكافًيا  ااهتمامً  المحلّية الّسلطات كّرسال ت .ارعالش
 رموزشمل الفتات يالنصب علما بأن  لمنظر البلديضّر باي نهإفبيئي خلل إلى 

  .العــامّ الحّيز  معلومات فيلل أخرى إشارة أي أو  شوارعأسماء و مواصالت 
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  .والخاّص  العــامّ  بين الحدود طمس .د
 ةملكيّ –المنظر والمشهد البلدي تصّمم  التيية ساسالثالثة األ اتالمرّكبفي ُتطمس 
في والعاّم  ّص الخا بين الُبعد الحدود –األرض  التخطيط والتطوير والبناء فياألرض 

 ليست صاحبة المحلّيةالسلطة  ،ملكيّ الت البعد :األرض ةملكيّ  .(أ. هوتطوير الحّيز  إدارة
أو  طريق شق أو عامّ مبنى  قامةإل مخّططحسب ال او استملكتها صادرتهاإذا إاّل  األرض
التي  إسرائيل أراضي سلطةمن  ِمساحةمن ال جزء   نُ هَ تَ رْ يُ  .مفتوحةعاّمة  أرض تطوير

أراض   أو لتطوير العاّمة لبناء المباني العاّمة راضياأل إدارةاستمالك و ة صالحيّ  متلكت
أو العــاّم  الحّيز تطويرأو  استمالكأو مصادرة إلى  المحلّيةالسلطة ال تسارع  .ةمفتوح

ومن الخاّصين  مالكينالمعارضة من فاق بسبب الخوف من خالل اتإاّل  العاّمة المباني
معّينة  ِمساحات ال تصادر لذاو  .مستقبال والمستعملين بين المالكين ةفيعنالصدامات ال

أو  مفتوحةعاّمة أرض صالح ل ةة معتَمدهيكليّ  اتمخّططحسب ة مخّططال راضياألمن 
 .للصالح العامّ  راضيحويل األت شّوهها وتأصحابوتبقى في حيازة طرق لل وأعاّمة  لمبان

 مفتوحةعاّمة أرض إلى  العاّمة يراضاأل تحويل بعضقر أ ،ةمعتَمد اتمخّططحسب 
 يؤّثرو بلدة للالعــاّم  نسيجالشّحة  حّدة يتأخر ويزيد منحويلها تإاّل أّن طرق و عاّمة  مبان  و 

إلى  تتحّولفعديدة  في حاالتهذه األراضي  جُ ي  سَ تُ  .مشهد البلديالعلى تصميم مظهر 
السلطة  تدّخليؤّثر  وعليه .بلدةالفي ية ومنظرية مشهدو بيئية ومكاره  ءبناال قمامةل مكّبات
الخارجي  المظهربصورة مباشرة على الخاّصة  ةملكيّ الشكل تطوير في  المحدود المحلّية

 مالكينالبين ها تقسيمبسبب على األرض  نزاعع ندالافي حاالت  .والحاراتي يبلدال
 ىولّ جهة لتت في ظل عدم وجود أيو وتعدد المالكين  بين الورثةنزاعات المثل الخاّصين 

 تتعّرضمشاع و إلى  تتحّولأيًضا األرض  هذهفإّن  ،تهاوإدار األرض تطوير  مسؤولّية
هو واجهة  بيوتال مشهدإّن  .يةمشهدالبيئية و ال والمكاره المنزلية والبنائية قمامةال لقاءإل

هذه  رعتبتُ  .بيوتال تشطيبو  لواناألو الفتات الو نارة اإل هاومنالجمهور  التي يراهاوارع الش
فيها ال التطوير  وتراقبالبلدة  التي تدير المحلّيةوالسلطة  ،خاّصة عناصر اتالمرّكب

 التدّخل والرغبة فيقدرة عدم الب التحّججتناقض في المصالح و بسبب  لتسارع للتدخّ 
منها سطح  ،مشهد البلدي خمس واجهاتللمبنى في ال .الخاّصة مالكاأل اتبمجري

في المنظر الطبيعي  هوانتشار  همظهر  رغمللحفاظ عليه قليل  هتماما  خّصصالذي يالمبنى 
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مياه السطوح مغطاة بحاويات فإّن  بصورة غير منتظمةبسبب تزويد المياه  .يالبلد
عدة  الشعبيبناء في السطح البيت التقليدي لعب  .يالمنظر الطبيعي البلدبتمّس اء سود
 تر تغيّ ه االستعماالت قد هذطبيعة  أنّ إاّل  مختلفة نشطةألاأُلَسر  استعملتهحيث  ائفوظ

مكن يكان  لسّكانوا المحلّيةلسلطة امن ِقَبل  ةمشترك من خالل بذل جهود بسيطة .اليوم
  .يتحسين المنظر البلدو  اءواجهات خضر إلى  تحويل السطوح

  .ةتطّور م غير طرق  شبكة .هـ
 المواصالت وزارةته أعدّ استطالع  رصد .وظائفعّدة بلدة الشبكة الطرق في تلعب 

ووزارة البناء  وزارة المواصالت)ارع الشتخطيط  عملّيةلتوجيه ووزارة البناء واإلسكان 
 :مثل المدنيارع في النسيج الش لفضاءة متنّوع وظيفة 18حوالي  (2009 ،واإلسكان

 ،المدينةية لبيوت وظيفة مشهد ،تطوير البنى التحتية ،تاحةإلاحركة و لل شموليةوظيفة 
التخطيط المشهدية  مرّكباتل .تهميورفاهالسّكان وكمكان لمكوث نشاط  كحّيز وظيفة

يؤّثر  عّما ال تقلّ  أهمية فيهعلى جودة الحياة تؤّثر  التي ارعشلل يةحساسواإل (الجمالية)
مباشر على  تأثير لبلدةافي  العمود الفقري تشّكل  التيطرق لل .الوظيفية تهعلى نجاع

 وخدمت بيوتالإلى  بمثابة أزقة للوصول قرويّ لافي العهد كانت الطرق  .اهمشهد
البلدة والنشاط سّكان  عدد ازديادأّدى  وقد ،تقليديةنقل  ائطوس الذين استعملواالسّكان 

ومستوى  السياراتوازدياد عدد  البناء اتساع رقعةإلى  فيهااالقتصادي والوظيفي 
تربط وتتيح وارع شبمثابة تشّكل  الطرق  ما زالت تحّوالترغم هذه الو  اتبالمرك

السّكان  وعيراسخان في ستعماالت هذه االتعريف وتغيير  .البلدة أجزاءبين المواصالت 
من تغيير  المحلّيةوالسلطة  ات التخطيطمؤّسسخوف  .المحلّيةالسلطة  يين ومندوبمحليّ ال

 مدنيةجادة /اشارعً  يشّكل يبلد هيكليّ  إعداد مخّططعند لطريق معياري أرض  استعمال
 صغيرة للطريق ِمساحةتغيير استعمال يسبب  للبلدةالفيزيائي اهم في تصميم المشهد يسو 

 نتيجة المدنيفي النسيج ة منها المطلوب /ةتوّقعمال ائفوظال تأديةفي صعوبة  يتسّببمّما 
 همأراضيطرق على الالمعارضون لتوسيع أصحاب األرض  .األرض ةملكيّ  عامل

المؤلف  خبرةمن  .تقليل عرض الطريقل المحلّية على السلطةشديدة  اضغوطً يمارسون 
 يةبلدالة هيكليّ الات مخّططمن االعتراضات على ال% 90أّن إلى  شارةاإل يمكن ،(خ.ر)
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 يالنتيجة هفإّن  وبطبيعة الحال ،لها صلة بالطلب والمطالبة بتقليل عرض الطريق
 راضياألوتقليص  ديالبلالحّيز  فيجادات ل كّ شتوغياب شوارع العــاّم  الحّيز تقليص
 بلداتهم كقرى  تكريس بشأنعديدة ات اّدعاءالسّكان  لدى .بلدةالضراء في الخو  العاّمة

آلّية  باتمركحركة شبكة بين عازال لشبكة طرق واسعة تشمل  ليست بحاجةصغيرة 
حّيز  في الناسحركة التي تمنحنا الظالل و  النباتات أحواض دمجومسارات مشاة وت

كالمي والمفهوم الع يتوسللحاجة نه ال أالذي يعتقد بين المفهوم الذاتي  التناقض .ارعالش
العصرية  ،المجاورة يةالمدينة اليهود في تقليدرغبة عن ال يتحّدثالذي  لفظي(ال)

كنا نلمس وإذا  .المواطنين العرب لدى والحرمان التمييزمشاعر  يزيد من تفاقمة منّظموال
 بين المواصالت والفصل ةشوارع سليم شبكةتطوير الوعي ل استفاقة األخيرفي العقد 
 .طرق للمناسبة تحتّية  بنيةاآلن حّتى  وضعتلكن لم  ،ةومسارات المارّ  العاّمةو الخاّصة 

 ِمساحةنلمس وجود لبلدة لّالشرياني العابر لطريقاطور تخطط و ت التيفي البلدات أيًضا 
 ال ةفيزيائيهناك عازالت ة وفي حاالت كثير  ،خضراء ِمساحةأو  أشجارلجادة  ةمحدود
مشهد ة تساهم في تحسين بصورة ناجع راضياألهذه  واستغالل ةصيانة الئقتوفير تتيح 

  .بصورة ملحوظة ومظهر البلدة

  بلدي مركز تطوير في النقص .و
حول  خرى هي األ مدنالُبِنَيت  وقد البلديالحّيز  يصّممبلدة مركز كّل  فييتطّور 

 .البلدةالمرور في حركة  ةغالبيّ تصله مكان في المدينة  ساحةتطّورت  حيثساحات 
شبكة الطرق و  الساحة .فيها امركزي االمدينة وتشكل موقعمعالم  الساحةهذه تحّدد 

شخصية المدينة ومراكز تحّدد  بجوارهاتنامى تتي ال العاّمة والوظائفإليها  الموصلة
على  المدنيالتصميم  يعكفساحات  عّدة كبيرةالفي المدن ُتَقام  .فيها رئيسيةالنشاط ال

دور تقوم بساحة  قرويّ  من مبنىت تطّور التي العربّية  في البلداتكانت  .ببعض هاربط
مياه كانت بئر  أو نبعاو في محيط  ،كنيسةأو  داخل مسجدأو  قرب تكّونتساحة بلدية 

التي  ةلمتمّدنبلدة االفي اندثر عنصر الساحات المدنية وقد  .في القرية رئيسيةالائف الوظ
 الهويةيحّدد  مسَبقمل و اشمدني بدون تخطيط  هاسكانازدادت رقعة البناء فيها وعدد 

ها أصبحت رغم أنّ  يومنا هذاحّتى  قائمةالتقليدية  بعض الساحاتما زالت  .مدنيةال
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ا  صغيرة  في اندثار المبنيةاألرض  هدم وتجديدب تسبّ  .حجم البلدةبالمقارنة مع جد 
حّل ك اليوم على الطريق الرئيسية تطّورو احات الستخطط  .بلدةالين ميادو احات س
قّلة  تتسّبب .السّكان لخدمة عــامّ اجتماعي  كمركز وليسمدينة الفي  المواصالت مشاكلل
 يأراضو عــاّمة  شمل حدائقتأراض  عاّمة  بفقدانالبلدي الحّيز  ساحات فيالميادين و ال

أحياء إلى  االجتماعي تقسيمالخلق  .لبلدةفي اتلفة المخ جزاءاألين تصل ب اة وطرقمفتوح
ميادين أو ساحات أو عاّمة  ِمساحاتتطوير ات بتوّقعطائفي/حمائلي  تقسيم أساسعلى 

من  اليوم تكاد تخلوالعربّية  البلدات ةغالبيّ لكن  ،النسيج الفيزيائي واالجتماعيكّتل ت
في  اكفر ياسيف مركزً و  سمكفر قافي بلدات مثل نجد  .حضري الالنسيج  يصّمممركز 

 للرجالمعّدة  فيهُتَقام  التيالجماهيرية  النشاطات ةغالبيّ لبلدة و من االقديم  جزءال
في باقي  .نساءلل مخّصصة راضتفتقر ألاحات هناك والسالعــاّم  الحّيز .ساسباأل

 اكنّ كفر و  مثل سخنين ،الرئيسية المواصالت توجد مقاه ومطاعم على امتداد طرق البلدات 
 مراكزأو على مقربة من  ،مثل عرابة رئيسيةجد اطق مساأو في من ،الغربّيةوباقة 

  .ينمحليّ الالسّكان  التي تخدم المحلّيةالسلطة  بنايةمثل  ةإدارينشاطات 

  قمامةال إنتاج في ازدياد .ز
كجزء  تغل  استُ و  ضئيلة القمامةوكانت  امنخفًض  قرويّ ال كان مستوى الحياة في العصر

مستوى االستهالك  ازدياديتسّبب  .تقليديةالزراعية االستدامة في المجتمعات الفهوم من م
إلى  اخالؤهايتّم  التي البيتية قمامةمن ال كبيرةكميات  إنتاجفي العرب السّكان  لدى

السلطة إخالء  وتيرة .مسَبقبدون تخطيط  بيوتال بجوارطرق الفي  منتشرة صفائح
شّحة و مقاولين المع  عملّيةال إدارةب ةمتعّلق سباببالضرورة ألة يومي ليست لقمامةل المحلّية

حّتى  القمامة فرزثقافة لم تتغلغل  ،في المقابل .مقاول وما شابهلل المدفوعة اتميزانيّ ال
 تعانيكثيرة عربّية  ُأَسرهناك  .البلدات العربية ةغالبيّ في الجماهيري وعي الإلى  اآلن
إلى  نع انسكابهاملخاّصة  كياسأب القمامةتخزين  أهميةوال تعي اقتصادي  ضعفمن 

 ومتسخة مهملةقمامة صفائح النتيجة وكانت  لمنع انتشار الروائح الكريهةأو  الجوانب
صيانة مثل النظافة و من ال متدنّ  مستوى وثّمة  نحاءاألكّل  في ةموّزع البيتية قمامةالف

نة المكوّ البناء  عملّيةتدّل  .ارع البلدةشو في مشهدية البيئية و ال المكاره إزالةو شوارع ال كنس
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على المسكن في  اكبيرً  اوطلبً  الدورة الجيليةحسب بناء  ضافاتإشمل وتمراحل من 
 عملّيةتنتج  .البلدة أنحاءكّل  مغايرة في وتيرةوب متواصلعلى وتيرة بناء العربّية  البلدات
 تتحّولو  بوتيرة كبيرةال ُتخلى رع واالش على امتداد المقذوفة قمامةكبيرة من الكمّية البناء 

بناء في بلدة " تحت اسمالبلدة  أنحاءالبناء في  تقسيميؤّثر  .وبيئية ديةمشه مكارهإلى 
  .ئهااداو  هاعلى مشهد ،" متواصل

  والعامّ  الخاّص  نالحّيزي نع المسؤولّية بين .ح
لذا و  .لعاّم والخاّص ا نالحّيزيبين  ةصغير ال القريةوفي  قرويّ الفي المجتمع تالشى الفرق 

 تحّوالتالخلقت  .ت بالعناية بهها واهتمّ ز من حيّ جزًءا العــاّم  الحّيز اأُلَسر فقد اعتبرت
 هيئاتالخلقت  .والعامّ  الخاّص  نالحّيزيبين  اواضحً  افرزً العربّية  التي طرأت على البلدة

 ائفوظا في ا واضحً زً فر اتها مؤّسسو  المحلّيةالسلطة أو  ،اتهامؤّسسمثل الحكومة و  العاّمة
عي الو قدرة االقتصادية و الفي تفاوًتا  البلداتكّل  فيالسّكان  لدىنجد  .العاّم والخاّص 

 والخاّص  الخاّص الحّيز  وتطويرصون مدى بقدرة هذه الوعي و هذا ال يتمّثل .االجتماعي
 المحلّية السلطةالسّكان  حّملي .والعامّ  الخاّص  نالحّيزي االهتمام بالحفاظ علىو جزئي ا 

في  يتسّبب داري االقتصادي واإل هاضعفأن  ورعايته غيرالعــاّم  الحّيز إدارة مسؤولّية
عدد ال يستهان من  سلوك ذلكإلى  نضيف .بيئي وفي حدوث تدهورالموضوع  إهمال

حيث يفتقرون ز الحيّ بالمّس  ون فييتسّببو  مسؤولّية أيّ  لون الذين ال يتحمّ السّكان 
 حفاظ علىللخطوات تنفيذية هم على اتخاذ كان يحثّ مّما  المكانإلى  االنتماءب حساسلإل

 بهذه الطريقة حدودتندثر  .في البلدة العاّمة تعاون مع السلطةالئق عبر الحّيز 
شهد البلدة بمالمّس  سيكرّ مّما العــاّم بالحّيز  االعتناء أرجويُ  العاّم والخاّص بين  المسؤولّية

  .ةيّ نظر واإلساءات البيئية والم
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 بلديال مشهدال وتصميم العــامّ  الحّيز إنتاج عملّية
 تشويهحصول  عن ةمباشر  ناجمةالعربّية  في البلداتالعــاّم والحّيز  العاّمة راضياألة شحّ 
مراحل وخطوات عّدة  منمكّونة  اذاته عملّيةال األراضي.هذه وتطوير  إنتاج عملّيةفي 

عــاّمة  سلطة مسؤولّيةضمن  ية تكون تنفيذ ضهاوبع ،ةإداريبعضها و  إدراكية، هابعض
  .ةتخطيطيّ سلطة أو  رشيدة حاكمةسلطة سواء كانت 

عــاّمة  يأراضو  حديثةشمل شبكة طرق تالتي و العــاّم  الحّيز إنتاجفي  ىلاألو  المرحلة
في  تتواصلبلدة الرفاه في المثل مبنى التربية و  مبنى عــامّ  نشاءإلعاّمة  أراضيو  ةمفتوح

تطوير بمرحلة تبدأ هذه ال ؛بشكل ناجع هااستغالل وعن طريق ،وير وصيانة الئقةتط
هناك العديد من  .بناياتهذه المنشآت و الو  راضيلأل ةليبوالمستق الراهنة لحاجةعي لالو 
 من ؟للصالح العامّ  راضياألتخصيص  فعال يجب هل :إجابةإلى  التي تحتاج سئلةاأل
 .؟البلديالحّيز  في هاتقسيم سيكون  ذاوما ؟رضغ أليّ  ؟خّصصنأن  يجبأراض   أيّ 

في ولدى القادة بشكل خاّص  بشكل عامّ ال بّد من حدوث تحول إدراكي لدى الجمهور 
كان إذا  .عملّيةالنفيذ هذه تل االنطالقنقطة  ون يشّكلهم نّ أو سّيما ا تحديدً نقطة هذه ال

حجم  مثلبنيوية  افعدو بسبب أراض  عاّمة  تخصيصه ال داعي لنّ أالمسيطر هو عي و ال
الخاّص الحّيز  على التركيز فيجبثقافي  دافعبسبب أو  ةقرويّ و  ةصغير بلدة  كونهابلدة ال

 تهمملكيّ التابعة لاألرض من  لتحويل جزءالسّكان  دىاستعداد لثّمة  يسول ملكيّ التأو 
بال اّم العــ الحّيز تطّورية لدراكاإل عوائقالستزداد حيث  للصالح العامّ  حيازتهمو/أو 
قد تقود  ة فوقيةتخطيطيّ  خطوةأي  علىتحتّية  واعتراضاتصعوبات  ستحدث .توقف
المرحلة فإّن  لذاو  .البلديالحّيز  في العاّمة راضياألتخصيص وتغيير استعماالت  عملّية
المعنية  جهاتال موافقةوضمان العــاّم  عيالو وتعزيز  تذويتو مرحلة تعليم  يه األولى
على في مصلحته حاجة هذه التحقيق  يصبّ  .في البلدات العربية امّ عحّيز  تطويرعلى 

  .تطوير البلدةفي تجاهات االو  تحّوالتال راعيناإذا  والطويل القصير يينالمد

عي الو بعد تطوير  انيتكّوناللذان لخطاب واللغة فاي إدراكفي حاالت كثيرة تغيير يحدث 
 ماكننسخ وتقليد أل عملّيةبعد  انتكّونينهما إف هإنتاجو  هتطوير على التوازي مع و/أو 
ينبغي عاّمة  ةتخطيطيّ  /ةإدارية مؤّسستعليمات من تلّقي  عن طريقأو  ،أخرى  ناجحة
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االتجاهات  ترصد ةعلى اعتبارات مهني تعتمد هذه التعليمات .المجموع تمثيل عليها
 .توفيرها لهم لطةالتي ينبغي على السالسّكان  ضمان رفاهيةلالقائمة 

برنامج إلى  العــامّ  عيالو  حيث ينبغي تحويل الحكمو  دارةمرحلة اإل يه ،ةالثاني حلةالمر 
 العاّمة ِمساحاتكم من ال :األولىمرحلة الفي  المطروحة سئلةتطبيقي يجيب عن األ

 الحكم مقدراتمرحلة مشروط بخصائص هذه ال نجاح .استعمالهاو  هاتقسيمو  عهاموقو 
  .دارةواإل

تعمل على أن  التي ينبغيالهيئات  يهغالًبا  ات التخطيطمؤّسسو  المحلّية الّسلطات
 تهارعيشتشّكل  .البلديالحّيز  في التطبيقإلى  ةنظريّ وتقود إخراجه من العي الو تغيير 

ف ضعيشّكل . عملّيةالمجَمل  في امركزي  مرّكًبا  يدراكاإل هانفتاحوا ةدارياإل هامقدراتو 
العــاّم  الحّيز إنتاجأمام  امركزيعائًقا  تخطيطالو  ارةداإلو  حيث الحكممن  المحلّيةسلطة ال

 دارةيكون الحكم واإل .الجمهورمن ِقَبل  ممكنحّد  أقصىب لهواستغال رهتطويو في البلدة 
 عامّ حّيز  تطويرلالحاجة قد تتمّخض  ؛والسدان المطرقةبين  العديد من الحاالتفي 

أصحاب األرض و السّكان  معارضة من المستديمبلدة في ضوء الخوف الفي وسليم الئق 
 يعارض عــامّ وخطاب  وعي عنالنخبة على مستوى البلدة  ،الحمائل وجهاء ،والنفوذ

بلدة الحجم صغر بسبب  لهاحاجة ال أن  اّدعاءب للصالح العامّ األرض  تغيير استعمال
 راضيلألالدولة  ةمصادر و  مفتوح عامّ حّيز  كستهالفي عدم ا متهثقافو  ينقرويّ الالسّكان و 

 .خاّصة أرض لمصادرةة تخطيطيّ الة مؤّسسال و/أو المحلّيةسلطة ال يةرعشوضعضعة 
 الحّيز وجود يخطاب ولغة معارض ا ولم يستطع مقارعةضعيفً  دارةاإل/الحكم كانإذا 

  :المطلوبة بمقوالت مثل العاّمة راضياألتقسيم أو  بشكل عامّ  بلدةالفي العــاّم 

 ؛عــامّ  لمبنىأو  ،ةمفتوحعامّة  راضلكن ال حاجة أل ،طريقبالنسبة لل مشكلةتوجد  ال"
 من أجزاء التي صادرتالدولة  بملكيّةأراض   من أجزاءفاقتطعوا أراض   تحويلاردتم وإذا 

 ."ين العربمحليّ الالسّكان 
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 التخطيط عملّيةفي العــاّم  الحّيز نتاجية إلمفّصلمرحلة  يه ة/السلطويةداريالمرحلة اإل
لألرض فقد تكون الخاّصة  ستعماالتاال وضع غاياتتّم  بما انه .تماًما مةتكون حاسو 

  .ةجديد ةإداري/ةتخطيطيّ  عملّيةب للصالح العامّ هناك صعوبة في تحويلها 

االستعداد  ،التنفيذ مراحل زيادة الوعيفي ل مَ شْ تُ  ؛تنفيذالمرحلة  يه ةالثالث المرحلة
الواقع أرض  تنفيذ والتطبيق علىاليتّم  نهايةواستعداد السلطة الحاكمة وفي ال داري اإل

 الهونق امصادرتهو العــاّم  ستعمالالل المطلوبةاألرض  موقع يشمل هيكليّ  مخّططبموجب 
للتقليد من خالل  انموذجً ليصبح كما يجب  تهالجمهور وتحقيق التطوير وصيان لصالح

قدرة  ذيةتنفيالمرحلة الب تتطلّ  .البلديالحّيز  فيعاّمة  ِمساحاتتطوير لإضافية إجراءات 
الذين السّكان  منالتي تستلهم التشجيع  المحلّيةة تخطيطيّ لسلطة الامن ِقَبل  يةتنفيذ

 .على مستويي البلدة والحيالعــاّم  الحّيز والمستفيدين من وجودالمستهلكين  يكونون 
المرحلة و  ةيدراكالمرحلة اإل - ترجمة للمرحلتين السابقتين ذيةتنفيالالمرحلة تشّكل 

كمي الو  قابلة للقياس والتقييم الفيزيائي ةمرحلة محسوسة/السلطوية حيث تكون دارياإل
 اتنفيذو  مفّصال اشمل تخطيطيي ذال هانجاحسيعود  .يمكن تسييرها في مسارات مجدية

 ةديمن ناحية مشه ا مع البيئة على مستويي البلدة والحيمتوافقً  اتطويرً و ميداني ا 
 بالنفع على العاّمة راضيلألوتطوير مستمر  متواصلةائية وصيانة جماهيرية وفيزيو 

تحقيق المزيد لهام لها حالة من اإلنجاحقد يثير  .االنتماء واألمنب الذي يشعرالجمهور 
تمدين  عملّيةون في الذين يمرّ السّكان  مستوى عمومو على مستوى البلدة  اتنجاحمن ال

ثقافية و  ةاقتصاديو اجتماعية تحّوالت  وفي (مدنيةة و قرويّ )في بلدات صغيرة ويعيشون 
 .وادائية سلوكية

 مواردهذه البعض قد تكون  .الماليةسّيما  موارد والالتوّفر  نعتنفيذ المرحلة  فصل يتعّذر
 .الرئيسي كمالحُ نظام و  المحلّية الّسلطاتمن ِقَبل  اآلخر د البعضفيما يجنّ مستقلة 

 .المحلّيةات للسلطة أولويّ سّلم  بصورة ناجعة بوضع اليةالمموارد هذه ال استغاللُ  طُ رَ تَ شْ يُ 
وهل هي على استعداد  ،العــامّ  الحّيز تطوير أهمية المحلّيةالسلطة تعي هل  ،السؤال هو

  ؟هااتأولويّ سّلم  فيلى أع درجة لمنحه
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 ةمتعّلقتنفيذ المرحلة فإّن  ،لكن غير كاف اضروري اشرطتشّكل  التية ميزانيّ التوّفر  عدا
 على المحلّيةلسلطة ا تأثيردى بمة متعّلقهذه النفوذ موارد  .المحلّيةلسلطة نفوذ ابموارد 

 المستوى السلطوي يعمل  .هاتعدّ أ التي ات مخّططال لتطبيق داري المستوى السلطوي واإل
 أرض شق طريق فيشرعية مثل  في تنفيذ اجراءاتالحّق  تمنحهة صالحيّ  أساسعلى 

على  المحلّيةلسلطة ا قوة .عــامّ  مبنىأو عاّمة  حديقة امةقإلأرض  أو مصادرةخاّصة 
ة/حمائلية انتمائيّ اجتماعية  بعضهاو  داخليةسياسية  بعضها ،الكثيرةضغوط تحمل ال

 إنتاج/المحبذ لصنعالتوّجه  .رئيسيةفي السلطة ال صنع القرار عملّياتفي  هاإشراكشمل ت
 Place-making Participatory" كير اشتوال التعاونيالتوّجه المكان هو 

Approach " ائتالفات تتيح  نتاجالقوة وإل موارد تقسيمكبير في حّد إلى  يساهمالذي
 للمكان الذي أنتجه ئهانتما وتوطيد العاّمة صيانةالتطوير و التحقيق  محليّ اللمجتمع ل
 .هستهلكيو 

احل مر  حيث تلخص .فيما يلي 29 الشكلالمراحل المذكورة أعاله معروضة من خالل 
هذا ليس  .يبلد عامّ حّيز  إنتاج عملّيةل يناميكيالد تطّوروقرارات على محور ال جراءاتوإ
 وبالتالي ،سياسيةالة/ داريالثقافية واإلو  المحلّية سياقاتحسب التغّير يبل  امحور ثابتً ال

 جدليةو  اتشبيكً  عملّيةلل يةالرئيسمراحل نجد في ال .الذي يتواجد فيهلسياق مالءمته ليجب 
من ِقَبل  ينّفذ هأنّ إاّل  عملّيةهذه الفي  خرى األ المراحلمن جزًءا  مرحلةكّل  تشملحيث 

في البلدة العــاّم  الحّيز تطويرلعليه مّتفق  هدفلة يجمعها معنية متبدّ  فئاتو العبين 
استدامته و  (resiliance)مناعته وبقائه ي وفيزيائي والحفاظ على إدراك عامّ حّيز  تطويرو 

 والتقييممنتظم العمل ان بسيرورة من المشروط وتحريكها عملّيةبناء ال .البلديز الحيّ  في
العــاّم  الحّيز إنتاج نموذجفي من الجائز أن تحدث  .العــامّ  الحّيز تنفيذ تطويرل مسَبقال

إطار  بناءيتيح  .زالتهاإها و رصدلكننا نستطيع  ،عوائقو  اتأخير ت 29رقم  شكلالوارد في 
لكّل  مالئم أدواتوبناء صندوق  اتأولويّ سّلم و تحديد سياسة  عن طريق ّخلالتدالنموذج 

  .العربية المحلّيةسلطات لل موصى بهامرحلة 
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 العربية البلدة في العــامّ  الحّيز إنتاج عملّية نموذج إطار : 30  شكل

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  المنفعيو  العاطفي بين :مشطور وعي
 التيو ل إسرائيدولة  إقامةمنذ العرب السّكان  ت علىالتي مرّ  قصاءواإل التمييزو  التقلبات

الرغبة و الحفاظ في  بين الرغبة مشطورة يةسكان شريحةإلى  لتهمحوّ  اتفصيلها جميعً تّم 
 .وعصري  متغّيرعالم المشاركة في تحوالت تقليدية و  رموزعلى حفاظ ال ، بينفي التجديد

ة شبكة طرق سليمل التخطيط التحتيتعترض  التي عوائقوال بعض الحواجزنجمت 
 وعي لضرورة وجودعدم وجود  عن كاف مفتوح حيز عامّ لاألرض  تغيير استعماالتو 

الحتجاج الجمهور  مؤّشرعبارة عن  بعضهافيما كان العربّية  في البلدات عامّ حّيز 
ما ال ك .تقليدية يةسكانشريحة على  اعصري   اتخطيطً التي تفرض على الدولة العربي 

 جزء من تحويلب من ومحاولة التهرّ العربّية  سياسيةاالجتماعية ال جواءاألتجاهل  يمكن
العربّية  تعاملت الجماهيرو  .السّكان تخدم ةمحليّ احتياجات صالح ل الخاّصةاألرض 
ة مؤّسستجاه  بالمؤقتيةاإلحساس التهديدات وحتى و مخاوف الو  اتمناكفلمن ابمشاعر 

 من رفضبّد  وبالتالي فالإاّل  ليسمؤقت بأّنه  اخلق انطباعً مّما  التخطيط تفرض عليها
  الجماهير.القرار المفروض على هذه 

تقييم صاقل 

 ومصمم

مرحلة اداري/ سياسي 

 تخطيطي
مرحلة تنفيذية وتطبيق 

موارد القوة، ميزانيات 

 وصيانة 

إزالة الحواجز والمعيقات/ تطبيق 

 سيايات وأدوات تنفيذ 

مرحلة االدراك 

صياغة  –

 واللغة  الخطاب
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التطوير  نّ تقول إ ة تصريحات لفظيةمؤّسسفقد صدرت عن ال خرى من الجهة األ
لم يتوافق لموارد ها لتخصيصأّن إاّل  ة اهتماماتهامقّدمفي العرب السّكان  العصري لدى

للمواطنين  امنحازً  لحكمانظام  اتأولويّ سّلم  كانو  .الواقعأرض  على الفعليالتنفيذ  مع
 رقيقالو  ذكيال من مصفوفة الضبط قالبعلى العرب بواسطة  تهمضمان هيمنلاليهود 

 ،لوستيك) العبريةلمدينة باو بلدة بالة و مؤّسسقهم بالتعلّ وضمان تهم مراقبشمل  صارمالو 
 العرب ض علىو فر مال للحكم العسكري  ْت حَ نِ التي مُ ات صالحيّ والالقوة  .(1985

 منفعيةتقليدية  ةمحليّ قوى  مساعدةتصريف شؤونهم بلاستبعدتهم وشكلت ذراعا من القوة 
  .(2007 ،بويمل) انتهازية

مصادرة حيث لم تعد هناك سياسة واضحة ومنهجية لتماًما  صورةرت الفقد تغيّ ليوم ا امّ أ
 إقامةبعد  األولىالثالثة العقود كانت عليه الحال في  بصورة حثيثة كماالعربّية  راضياأل

 ،Shmueli and Khamaisi)النقب  عرباراضي ة بمتعّلق باستثناء خالفاتالدولة 
اعتماد  من خاللفي المجتمع  العرب ودمج شراكإل علنيةاليوم سياسة  ُتعتَمد .(2015
الجمهور اكتسب  اكم .2016من عام  922 يحكومالقرار المثل ذلك ل مخّصصةموارد 

مواَطَنة الحقوق و في التحقيق المساواة لمدنية  طرح مطالبإلى  كفاءات تحدو بهالعربي 
 فهات في الماضي ويوظّ بَ كِ التي ارتُ  التمسك باعمال الغبنالعــاّم  عيالو يواصل  .الكاملة

 يتوّجب عن الحاالت التيشرعية ال في عدة حاالتبحيث تنزع في الخطاب واللغة  في
ة هيكليّ ات المخّططلتطوير شبكة طرق في الو  للصالح العامّ أراض   تخصيصها في

 مفتوح عامّ حّيز  وتطوير مدنيةعصرية  أدواتبلبلدة اتخطيط الجديدة التي تعمل على 
الناشئ بعد سلسلة من التجارب الصادمة من الوضع الجديد  .البلدات للمستقبل تهيئةو 

 ةالئق ستعداد للمستقبل بصورةاال ةإمكاني تستثنييدي والتقل قرويّ الإلى  الحنينو  الماضي
سليم  عامّ حّيز  تطويرالرافض ل سلبيالوعي ال أنّ  في ال شكّ  .المتاحة دواتاأل وبواسطة

  .رسريع التغيّ  كونيو في عالم تكنولوجي  العرب وحضاري الئق ليس في صالح

قوى سياسية  التي تقودها سيةالسياو االجتماعية و  يةقليماإلو  يةالعاطفالمفاهيم  خلطيشّكل 
ال  .في البلدات العربية تطّوروم حضاري  عامّ حّيز  تطويرأمام  امركزي  عائًقا  تقليدية

في العالقات  العاطفيالجانب  عن يةواالحتياجات اليوم والمنفعةعي الو يمكن عزل 
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عيون بالعصري الواقع  يالمنفعالتوّجه يرى  .الدولةب البلدة ةعالقفي و داخل البلدة 
وعي  إنتاج يحاولبل  ويبقى مأسورا عندها، الرواية التاريخيةتوّجه  لال يبجّ فهو  مفتوحة

إن  .محليّ القطري وال يينعلى المستو العــاّم  الحّيز إنتاجفي شراكة مدنية تنمية ل جديد
بدون للمستقبل  صاحب القراءة الصحيحة للواقع ويستعدالواقعي التوّجه هو التوّجه ا هذ

يشمل  بناء مستقبلل عبرالعلينا مراجعة الماضي الستنتاج حيث يتوجب الماضي  نسيان
وإنما ة مؤّسسلال يكتفي بتوجيه أصابع االتهام لالتوّجه  اهذِعْلًما أّن عــاّم  بلديحّيز  تنمية

 وعيبدأ هذا القد و  .األرض في تحديد غاياتمسؤوال وطنيا  اي  منفع اي  عقالنا يرسم مسارً 
 اما زال مهيمنً  يبدوكما التوّجه العاطفي ن أمع  العمليعلى المستوى  العربى إل يتغلغل

 تتغّيراألمور إاّل أّن القومي على المستوى القطري  والشرخلسياق الجيوسياسي ل نظًرا
 يالمنفعالتوّجه  اليوم هو تبنيالتوّجه وبات  ،الحياة اليوميةوفي  المدنيعلى المستوى 

 تجاه المكان ةالعاطفيرواية وبالصوصية خبدون التفريط بال ل،المعاصر وباني المستقب
 .واألرض

 سلطوية ةإداري تقليدية مخاوف
السلوك  أنماطعلى  صنع القرار عملّيةعن العــاّم  الحّيز إقصاءاستبعاد و ر لقد أثّ 

ان بّ إبدأت كانت قد  عملّيةبعد خمسينات الفي بدأت دولة إسرائيل  .ةدارياإلو  سلطويةال
اعتمد  حيثالعربّية  في البلدات "دمقراطة"و "َمْدَينة/"بلدنةإجراء  في تداب البريطانياالن

 علىمفروضة  مستوردة رموزين على محليّ ال ينداريواإل ينالسياسي بينالمندو  انتخاب
المجتمع العربي يعمل  .محتياجاتهالأحياًنا  الذين جيروها ينين التقليديمحليّ الالسّكان 

في مراكز القوة  .اجتماعي حمائليالمكون من نظام بوي األمجتمع لا زرمو حسب  قرويّ ال
فهوم الليبرالي الديمقراطي مالأّما  الحمائلي الزعيم موجودة بيديبوي األجتماعي االمبنى ال

صول أو  رموزحسب حّر  وسياسيوظيفّي  حراكب ويقوم الفردمركز الالفرد في فيضع 
بين المفاهيم  يلقي التصادم .همصالح منظومةو ره التعبير عن وجهة نظحرّية  تمنح الفرد

 الحّيز إدارةفي  المسؤولّيةتحمل  الجمهور العربي من على مدى خوف المباشرة بظالله
في  المحلّية اتالقياد ةغالبيّ كانت  .ومنتَخَبة ةشرعي ةمحليّ سلطة آلّيات  خاللمن العــاّم 

في  تباطؤثّمة  كان إذتقليدية  اتادثمانينات القرن الماضي قيحّتى العربّية  البلدات
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 المحلّية الّسلطاتكانت  حيث ورؤسائهاة محليّ سلطات  نتخابال الديمقراطي اإلجراء
ومطالبهم السّكان  مستوى استهالكوكان  الماليةوظيفية و الو  ةداريمن الناحية اإلضعيفة 

 .اخدمات محدودً لل

غايات في تخطيط ات و طيط البلدفي تخ هااشتراك من المحلّية الّسلطات ضعفل لقد قلّ 
 راضياألهذه  أصحابا من المعارضة العنيفة التي يبديها خوفً  العاّمة راضياألاستعمال 

 يمندوبا بأيدي طوعً لتخطيط ا مسؤولّيةبقيت . للصالح العامّ هم أراضي من تحويل أجزاءل
ولم ين محليّ لاالسّكان  التخطيط الحتياجات يكّيفوالم  نالذيطرية الق ات التخطيطمؤّسس

وضوح غايات  عدمظّل  في أخيًرارض التخطيط ففُ  .للصالح العامّ  يأراض واخّصصي
 علىكوسيلة لفرض الهيمنة  الحّيزي التخطيط من جهة والرغبة في استعمال التخطيط 

 جديمهني  طاقمإلى  المحلّية الّسلطاتافتقرت الكثير من و  .أخرى  من جهةاألرض 
وعي ثّمة  وبالتالي لم يكن ،هيكليّ  إعداد مخّططلمواكبة مدن  مخّططأو  ،مثل مهندس

والسياسي بصورة  داري ضعف المستويين اإل انعكسو  .الحتياجات المستقلبية للبلدةل
 .العــامّ  الحّيز تطويرعلى  ةمباشر 

ل تحمّ  يخافعض بما زال الو  ضعفتعاني من هذا ال المحلّية الّسلطاتما زالت بعض 
التي لدمج وا ، االحتواءشراكاإلسياسة  رغم وذلك تهتطوير بلدتخطيط و  نع المسؤولّية
لجان  إقامةتشمل هذه السياسة  أنّ بعلًما  المحلّية الّسلطات لتطبيقها علىدولة تسعى ال

التي يزيد عدد )كبيرة ال المحلّية الّسلطاتوالبناء في البلديات وفي لتنظيم ة مستقلة لمحليّ 
 سياسةقبول هذه الإلى  المحلّية الّسلطاترؤساء رع ال يسا .(ألف نسمة 15 سكانها عن

 التصادم مع بسبب خوفهم من الحّيزي لتخطيط ا اتومسؤولي اتصالحيّ تبني وإلى 
مع  للصالح العامّ  همأراضي من تحويل أجزاء يعارضون  الذين لسّكاناو األرض  أصحاب

العربّية  البلدة طّورة لتخانق ةئيو/أو لوا ةقطري اتتخطيطتنفيذ الحكم بقرارات  التنويه بأنّ 
 .هذه القراراتعلى العربّية  المحلّية الّسلطات بعض اعتراضفي  تتسّبب

ل من تحمّ المخاوف و  محليّ ال داري السياسي واإلالمستوى  القائم لدى المتأصل عفالض
 مهني تنفيذ تخطيط بشأنسّيما  والالعربّية  تطوير البلداتتخطيط و  مسؤولّيةة و صالحيّ 
مثل  للصالح العامّ الخاّصة  راضياألالمقتطعة من  جزاءتحديد األو  األرض اتغاييحّدد 
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 تطويرأمام  عقبةشّكل يوما شابه  ةمفتوحال العاّمة راضياألو  العاّمة المبانيو طرق ال
ما زاال السياسي  العاطفياللفظي  والخطاباللغة أن  ذلكإلى  أضف ،العــامّ  الحّيز

 مسؤولّيةل الفعلي لالتحمّ  .المسؤولّيةل من تحمّ سين مهندالو  الّسلطاترؤساء يردعان 
ل تقبّ و العــاّم  الحفاظ على النظام معاييرا بيكون مصحوبً أن  النظامي يجبتخطيط ال

 الذي يعمل على توجيه ومراقبةالعــاّم  كمنظام الحُ  رموزف حسب والتصرّ المحاكم قرارات 
 .المحلّية الّسلطاتإدارات 

 ،إدارة الحّيز العــامّ  مسؤولّيةوتحمل  المحلّيةلبة بتعزيز السلطة تتعالى األصوات المطا
البناء التنشئة، و  يالمنفعالتوّجه  تطّورخلفّية  علىكجزء من سياسة عاّمة شرعية 

حيث العربّية  في البلداتالعــاّم  عيلو ل (Social structuring) االجتماعي التذويتو 
أصابع النقد التي تشّكل  .في البلداتالعــاّم  ّيزالح تطوير العاّمة تحقيق المصلحةيشمل 
ة داريقوى اإللل امحّفز  في بلداتهم العاّمة راضياألشّحة  ة بسببمؤّسسللالسّكان  يوجهها

الخاّصة أصحاب األرض  تقليص عدد يعنيمّما  ف السريعللتصرّ  محليّ قوى الحكم الو 
ي وتلبّ  المحلّية الّسلطات لز عمالتي تعزّ ظيفية الو  منفعةالعلى والتركيز  همونفوذ

خلق إلى  فرازجهاز التوحيد واإلتفعيل يرمي  .السّكان عموم يخدمتخطيط ب مطالبال
 ،تطويرال عملّيةلتكون متوفرة وتتيح  هاشكالأوتنظيم األرض  قسائم أصحابتوازن بين 

 إنتاجد على المعتمِ  للصالح العامّ  راضياأللضمان تغيير استعمال  ةهامّ آلّية  تشّكل إذ
للصالح الخاّصة  األرض من تحويل أجزاءحجم و األرض  توازن بين حجم رفع جودة

 ةملكيّ حقوق الوبين الفي التمليك  Trade off مقايضة فرازجهاز التوحيد واإلنتج ي .العامّ 
فقط مع ضمان التخطيط  .للصالح العامّ  تحويل أجزاء التي تضمنحقوق التخطيط و 

 أهميةبالخاّصة  األرض أصحاب/لسّكانعتراف اا و األرض  وتغيير استعماالت
 .العــامّ  الحّيز هاّم لتطوير نحصل على شرط للصالح العامّ تخصيصها 

على قدرة التقاليد و البين  ق يفرّ  ةبلديالمكانة المن حيث العربّية  القائم بين البلدات التفاوت
 ةملكيّ  تقسيمو السّكان  عددو  االجتماعية السياسيةقتصادية و اال المناعةو  حكمالو  دارةاإل

ة صالحيّ  هذا التفاوت الظروف لتوطيدز يعزّ  العاّم.للصالح أراض   توفرو األرض 
 المركزية رئيسيةالسلطة التنظيم العالقات بين  عادةا إلإطارً تشّكل  ةمحليّ ة تخطيطيّ 
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 أخرى. من جهة محليّ والعالقات مع المجتمع ال جهة،من العربّية  المحلّيةوالسلطة 
عي الو تعزيز و  دارةواإل الحكمفي مجال  عفالضنقاط مواجهة هذا التفاوت ب يتطلّ 

 الحّيز لتطوير دولةعامة/أرض  تخصيص موارد من ضمنها مواردو والوظيفي  يالمنفع
تطوير ال مسؤولّيةة و صالحيّ تلّقي  منالمخاوف  في هذه الظروف يمكن تبديدفقط  .العــامّ 

مدني جديد وخطاب  لغةجانب إلى  كثيرة ةمحليّ طات سللدى  تجاهيتنامى هذا اال البلدي.
 .العــامّ  الحّيز إنتاجو  إدارةفي راكة يزيالن التمييز ويحثان على الش

 مهيأة غير تنفيذ آليات
 الكثير منإلى  عامّ حّيز  تنفيذ تطويرل حكموال دارةاإلفي عي والقدرة الو  تنتقص ترجمة

العــاّم  الحّيز تنفيذ تطويرالآلّيات  ضعف يمنع حيثالعربّية  البلدات ةغالبيّ في المقومات 
 كذراع المحلّية الّسلطاتى تتولّ  .هاخطرَ أ العنفُ  رُ بَ تَ عْ يُ  مشاكل اجتماعيةب تسّببيو  البلدي

 مستعدةوهي غير السّكان  اتتوّقعو  تلبية احتياجاتبلدة و الفي العــاّم  الرفاه مسؤولّية
شّحة إلى  آنًفا قت هذه الدراسةتطرّ لقد  .تهوصيانــاّم الع الحّيز إدارةو تطوير  لمهامّ تماًما 
كما يجب العناية بها  وعدمالقائمة  راضياألعدم توّفر إلى  إضافةالعــاّم  الحّيزتوّفر 

تلبية االستعداد ل وعدمتنفيذ الآلّيات  ضعفماذا يقف من وراء  .إليها منالّيةوعدم وجود 
  ؟محترمةعاّمة  ة خدماتنظيم سلّ تب مطالبوال لسّكانل ازدياد االحتياجات

ّال أم الموضوع مع تتعاطى هل اتيمؤّسس وقرار اتأولويّ  سّلم .أ
ة كجزء من مفتوحال العاّمة راضياألتطوير إلى  من الجمهورمعّينة  تنظر قطاعات

ل يحوّ  .موازن نسيج حضري  نتاجة إلوجوديوليس كضرورة  كمالياتو احتياجات رفاه 
لمجاالت العــاّم  تطويرالتخطيط و جهود ال سّلم األولوّيات يدم في تحديهامفالتغيير 

 أخرى. اجراءاتو 

 عاّمة راضأل  أو طرق  لتوسيع المعّدة الخاّصة راضياأل  مصادرة من خشيةال .ب
  .عاّمة ولحدائق ةمفتوح

 ها البلديمجلسو قيادة السلطة  عارضة على مستوى بم يةالقانون اتمصادر هذه الصطدم ت
داخل البلدة وحسب  العاّمة راضياألة مصادر  ترتبط التقليديين.ر الجمهو  يمندوبو 
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 ولذا العرب،أصحاب األرض  ضدّ الدولة تمارسها  اتمصادر بأحياًنا ة هيكليّ الات مخّططال
رؤساء د يتردّ  الموضوع.في هذا  يالبلد ذيتنفيالالمستوى  لدىكبيرة  حساسية نالحظف

أو  الجمهورضغوط تفادًيا ل لح العامّ للصامن أصحابها  أرض   مصادرةفي  الّسلطات
 السّكان. رفاهية كان هدفهاإذا حّتى  مصادرةال اجراءاتخشية من شرعنة 

  ؛مخّصصةال مواردال توّفر .ج
 الذاتيةدخوالت مفي الأو  ة التطويرميزانيّ في أو  ة العاديةميزانيّ الفي سواء  المواردقّلة 

 سّلم أولوّيات ،المحلّية الّسلطاتني منه الذي تعااالقتصادي  عفلضل ةنتيجة مباشر  يه
ة مفتوحعاّمة  راضأل موجودتطوير تخطيط تنفيذ  ضرورةبمحدود  واعترافمشوه 

في تلبية  دةالمحدو  هاموارد استثمار المحلّية الّسلطاتل تفّض  .إضافيةأراض   وتخطيط
لموارد المالية اشّحة  .بدون التصادم معهم لسّكانلالخدمات تقديم ية و ساساأل االحتياجات

من  المحلّية الّسلطاتالتي تطلبها أو  المحلّيةلسلطات لالحكومة  هاخّصصتتي السواء 
ستثمر في تطوير ها الذاتية ال تُ مصادر من  المحلّيةللسلطة  الذاتيةالمدخوالت وقّلة  الدولة
 .عاّمة حدائق

  .المدني لمجتمعا ضعف .د
 الحّيز لتطوير المحلّيةعلى السلطة  رس الضغطالتي تما ةمنّظمال العاّمة مطالبةالشّحة 
في  تطّورم عامّ حّيز  عدم وجود بعض المقوالت حول هناكو  ربما تنطلق هنا .العــامّ 

على يدّل  مّما لتحقيق مصلحة مافّعالة  فئاتكمًعا  لهذه األصوات ال تتكتّ أّن إاّل البلدة 
 ستوف  غير م محليّ ل موضوع حو  مالتنظّ محاوالت قّلة  .لمجتمع المدني العربيا ضعف

بلدة على الداخلية في  خالفاتذلك إلى  ُتضاف .الدولةضّد  لالحتجاج التنظمبللمقارنة 
معارضة على أّنها  راضياألب ةمطالبوالخوف من تفسير ال ،حمائلي انتمائيّ  أساس

عــاّم  هدفلخاّصة  أرض مصادرةالمطالبة بتخلق  ،في المقابل .رئيس السلطةسياسة ل
 وعليه ،البلدة في ةفيعناندالع مظاهر إلى  نزلقتقد السّكان  بين وخالفاتترات تو 
 .الخاّصةأصحاب األرض إال بموافقة  طرح على بساط البحثال يُ موضوع المصادرة ف

  .العامّ  للحّيز محترمة إدارةو  صيانة ضمان على قدرةال عدم .هـ
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 شعورهذا ال ،في البلدة الح العامّ للصأراض   تطويرضرورة وعي لوالالعــاّم  شعورال رغم
قد مّما  العاّمة راضياألرعاية و  خبرة في صيانة عدم وجود الخوف منب مصحوب

أن  ستالحظالعربّية  في البلداتلت تجوّ إذا  .في البلدةوبيئية  ةاجتماعي مكارهإلى  لهايحوّ 
 مكارهإلى  لتتحوّ بتطويرها سرعان ما  المحلّيةالسلطة التي ال تعنى  العاّمة راضياأل

 .المشهد وسط قرية البيادرأرض  انظر على سبيل المثال ما يحدث في .ديةبيئية ومشه
ر تتكرّ  .ةمفتوحعاّمة  أراضو عاّمة  اتمؤّسسو عاّمة مبان   قامةإلمعّدة  األرض هذهإن 

ا رًض أفتبقى والبناء األرض  مصادرة منعطوال الوقت وتأصحاب األرض  مع الخالفات
  .الداخلي دهاشهممّما يضّر بالبلدة  من حيث المنظر في وسط في ظروف بائسة

غير مطورة نتيجة لنزاع على الملكية، رغم  صورة جوية الرض البيادر في قرية المشهد
 ان المخطط الهيكلي يخصص األرض لمرافق عامة، وتحولت عمليا لمكره بيئية

 

https://www.govmap.gov.il/?c=230871.8,738270.77&z=10&b=1 

 

 

https://www.govmap.gov.il/?c=230871.8,738270.77&z=10&b=1
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  اتصالحيّ ال تقسيم .و

 لةالمسؤو  اللوائية المحلّية ةلجنوال حاكمة ذراعك المحلّيةبين السلطة تقسيم الصالحّيات 
هذه  تتسّبب المصادرات.رخص بناء وتنفيذ  إعطاء نوع محليّ ال هيكليّ التخطيط ال نع
 ألراض المعّدةاألرض  تنفيذ مصادرة معيقات أمامبنشوء  العديد من الحاالتبعثرة في ال

 منفذيسلوكية لدى ال عوائقالو  البيروقراطية الوظيفةحــول  وضوحعدم اليتسّبب  عاّمة.
الحدود بين واندثار  خالفاتحدوث في  ةمفتوحال العاّمة راضياألسياسة التطوير في 

  ة.تخطيطيّ ال دارةإلواالبلدي الشأن 

  مجاورة عاّمة أراض/حيزات لتطوير جيرانال معارضة .ز
من تجميع "الغرباء" على  خوفالهم  مجاورة عاّمة أراض/حيزات لتطوير الجيران معارضة

النية الخفية لدى تجاهل  ال يمكن ،في المقابل .بخصوصياتهم والمّس بيوتهم مقربة من 
إلى  وتحويلها فعالفيها  عوالتوسّ  عليها االستيالءو  يراضاأللدخول هذه  جيرانهؤالء ال

يتسّبب  .دولة أراضي راضياألهذه كانت إذا  سّيما ،خاّص  ستعمالال خاضعحّيز 
  .العاّمة صلحةمبال المّس في و  راضياألفي زيادة االستيالء على مزيد من البلدية  ضعف

  .القانون  فرض في ةمحدود قدرة .ح
 ،حسب القانون تطوير ال القوة التي تمكنها من فرضإلى  المحلّية الّسلطات ةغالبيّ  تفتقر
حسب  الخالفاتحّل  ن و محليّ ال ةقادال يفّضل .القانون والشرطةآلّيات إلى  اللجوءأو 

 محليّ المجتمع ال يبين مندوبتنشأ ف ،القانون  بموجبوليس المتعارف عليها عادات ال
 .المشهد البلدياالهتمام بعّطل وت ةوحمفتأراض  عاّمة  مصادرة وتطويرترتيبات تمنع 

 مفتوحة عاّمة أرض توّفر على اهتأثير و  القانونية اتالتشريع تطّور
 .ةبكة طرق سليموش ةمفتوحأراض  عاّمة  توّفر على القانونية نظمةواأل اتالتشريعتؤثر 
 مفتوحةعاّمة ألرض  منها تحويل أجزاءيمكن خاّصة  أراضيتوّفر  مدىفحص يدّل 
 راضياألنسبة أن عربّية  ةبلد 25 لة هيكليّ ات مخّططل فحص وقد أظهر .تهاشحّ  على

بين  متوّسطفي الثّمة  أنّ و  ،مخّططال ِمساحةمن بالمائة  2-4بين تتراوح  ةمفتوحال العاّمة
هذه  ِمساحةصورة و و موقع أن يتبّين  كما .للفرد مفتوحةعاّمة  أرض منمرّبع  متر 4-2
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وال ناجع الالستغالل غير قابل ل حاالت كثيرةفي  هاشكلّن حيث إ رئيسية ليست راضياأل
ّدعاء بأّنه كما يمكن اال .الهندسي هاشكلبسبب نوعي لألرض ستعمال ال تفكيرأي  يوجد

في  الموجودةة مفتوحال راضياألتقسيم و كمّية  لتحديد واضح تخطيطيّ  منطق ال يوجد
 .منهاالسّكان  يستفيدأن  وينبغي معتَمدةة هيكليّ ات مخّطط

أربع إلى العربّية  ة في البلداتهيكليّ الات مخّططو المخّطط الذي اعتمدهالتفكير انقسم 
ّ  – التنظيم والبناءقانون  إقرار قبل ،األولى .آنًفا اسهبنا في شرحهارئيسية مراحل

التخطيط حيث كان  التنظيم والبناءقانون  إقراربعد  ،الثانية ؛قطاع البناءات مخّطط
 ؛نهاية القرن العشرين عشية ةهيكليّ ات رئيسية إعداد مخّططعند بدأت  ،ةثالثال ؛ادً مقيِّ 

منذ مطلع  كمكملةة مفّصلشمولية و ة هيكليّ و ات رئيسية إعداد مخّطط تشمل ،والرابعة
المتكّيف مع التخطيط العالمي  الرابعة تمثل بداية المرحلة .القرن الحادي والعشرين

معّد  تخطيطبأّن ال فهممنطلق المن  اتطويري   اتخطيطيّ ا هجً ن ىيتبنّ الذي و  المحلّيةثقافة لا
وفي المقابل تقليص  ،ينقرويّ الالسّكان  التمدين الفيزيائي لدى عملّيةفي لمساهمة ل
 تغيير استعمااللتتخطيط الفي  سّلم األولوّياتكان  .لتطويرل المعّدةة و مخّططال ِمساحةال

من ناحية آمنة  غيرطرق  من خالل شبكةليها إ ة الوصولإمكانيوتوفير  لسّكانلاألرض 
 طرق  فوق طرق هذه ال قّ شَ تُ  .ةمنّظموال التنظيمية ةواضحال ةتراتبيّ المن وخالية ة تخطيطيّ 

لة غير مسجّ أراض   طلق علىأُ هو االسم الذي و  ،"المتروكة" -ومتعارف عليها قائمة 
خدمة المزارعين إلى  زراعيةالطرق الهدف ت .زراعية سائملق منالّيةوتتيح خاّصة  ةملكيّ ب

 اتبكمي السريعةعصرية ال ات اآلليةببالمركالخاّصة  المواصالت أنفسهم وليس
 ةسكنيّ الطق االمن ازدحامحسب  سكانإلل المعّدة راضياأل تدَ د  حُ  .عاليةآلّية  ومستويات

 بريطانيالتقاليد التخطيط ا لامتدادً مغايرة  قسائم ِمساحاتحقوق بناء و  تدَ د  حُ و  ج ،ب ،أ
خضراء  أراضك المعروفةة مفتوحال العاّمة راضياأل .ةمحليّ ة هيكليّ ات إعداد مخّطط في

فيّ اعُتِمَدتالتي  قطاع البناءات مخّططمفقودة من  شبه العاّمة للمباني معّدة راضألو 

 راضيحول األوهو نفس الحال  .الستينات( وبداية الخمسينات )أواخر األولى المرحلة
 مفقودة شبه المفتوحة العاّمة راضياأل .الثانية فيّالمرحلة ترَ شِّ أُ  التي توحةالمف العاّمة
ا سواء كان ضمني   ات التخطيطمؤّسسقيادة البلدة و و السّكان  موافقةات بسبب مخّططمن ال

 التفضيل هوفولذا  ون تقليديالسّكان و  ةقرويّ البلدة  .يمكن االستغناء عنها هبأنّ  اأو علني  
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ة من الثالث في المرحلةالتوّجه هذا تضعضع  .مفتوحالللحّيز العاّم  وليس الخاّص للحّيز 
 اتوّجهً  باتة مفتوحال راضياأل أهميةحول وعي التمدين ونمو الفالعربّية  خطيط البلدةت

 في مفتوحةأراض  عاّمة  وجودضرورة لتخطيط اة عالميّ ثبتت أو  في تخطيط البلدة اجديدً 
 البلدي.الحّيز 

 شققحقوق بناء ل ترجمة تشملتخطيط البلدة التي يقوم عليها كمية ال نونيةالقا نظمةاأل
تطوير  .ةمفتوحالاألرض  بالمقارنة مع مبنيةأرض  كساءو ةسكنيّ مبان   قامةإلأراض و 

 نظمةاأل تطّورجزء من  ومواقف سيارات هوعاّمة  شمل مواصالتت ةتراتبيّ  شبكة طرق 
 ة فيمفتوحال العاّمة راضياألاالهتمام ب خالل الواقع منأرض  ها علىوتطبيق القانونية
انتشار النسيج و  ِمساحةالنفار لوحدات البناء وعدد األ ازدحامزيادة  .مخّططالالحّيز 

بالمقارنة الخاّصة أصحاب األرض عدد ع تراجُ و  مدنيةإلى  ةقرويّ مواصفات من  مبنيال
 استلزمتجديدة  اظروفً  خلقت األرض الخاّصة ال يمتلكون  نْ مَ  مع ازدياد عدد ونسبة

شّحة  منوالحّد  المستقلبية للبلدة ستعداد لتلبية االحتياجاتلال قانونية أنظمةتطبيق 
 .عاّمةمبان   قامةإل المعّدة راضياألو  المفتوحة العاّمة راضياأل

 مرشد إعداد فيل إسرائيجهاز التخطيط في بدأ  لقرن العشرينافي نهاية تسعينات 
رع في شُ و  .2005مصادقة الحكومة في عام ب للصالح العامّ أرض  لتخصيص تخطيطيّ 

 في ثةالثال بدء المرحلةمع  لفية الثالثةاألمطلع من  الواقع ابتداءأرض  ه علىتطبيق
لقرن ا من ستينات توجيهات إرشادية مرشدسبقت هذا الو  .للبلدة العربية هيكليّ التخطيط ال

 بلدات قامةإل مدروسةات عداد مخّططإ  فيوزارة البناء واإلسكان  بدأتحيث العشرين 
 القانونية نظمةاألبعض هذه  ْت قَ بِّ طُ و  .بلدات اليهوديةلل ساسباألأعّدت إاّل أّنها  وأحياء
العرب السّكان  تجميــعلخاّصة جديدة عربّية  لبلدات مدروسةات إعداد مخّطط عندأيًضا 

هد العلوم التطبيقية التخنيون في مع ْت د  عِ أُ و  .حورة وتل السبعو دو في النقب مثل رهط الب
ات مخّططل توجيهاتّإرشاديةقضية إعداد  كتب تناولتعّدة  من تكّونتوافية  دراسة

بروفيسور  برئاسةطاقم شرف أ .للصالح العامّ الخاّصة  راضياألمن  تحويل أجزاءلو 
نعمي وبروفيسور  يوبرت لويون بروفيسور و الترمان راحيل  بروفيسورو  موشي هيل

 نظمةاأل أساسإلى  مع مرور الزمن تحّولتالتي  على تأليف الكتب رينآخو  كرمون 
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 مجاالت:حسب  للصالح العامّ الخاّصة  راضياألمن  تحويل أجزاءبالخاّصة  القانونية
 تفَ ظِّ وُ و  المفتوحة. العاّمةواألرض  الدينو  والرياضة محليّ المجتمع الو الصحة و التربية 
في أيًضا  تقَ بِّ طُ و  إسرائيل،مدن وقرى في ل هيكليّ لالتخطيط ا في القانونية نظمةهذه األ
 العربية.ة للبلدات هيكليّ ات المخّططالومضامين  سيرورة

المعروف ) (2005) للصالح العامّ أرض  تخطيط لتخصيص مرشد توجيهاتي تّم تبنِّ 
 28.01.2001 من يوم 2873رقم  يحكومالقرار الفي  (" زرق األالكتاب " باسم

رة و ها بصتطبيق ئدوبُ  .وللوزارات الحكومية ات التخطيطمؤّسسل الزمً ا موأصبحت مستندً 
 ةبلد 34مشروع تخطيط إطار  ة فيمحليّ  ةهيكليّ و ات رئيسية إعداد مخّطط منهجية عبر

من حّد  أدنى المرشد د هذاحدّ  .تخطيطالُشِمَلْت في عناقيد بلدة اخري  20وحوالى عربّية 
ة مفتوححديقة أرض  فيفي البلدات  مفتوحّمة أراض  عا –ات متنّزهالو  لحدائقا حصص

 :وهي ،للفرد (متر مربع)

 في حديقة على مستوى مرّبع  متر 3.0) للفردمرّبع  متر 5.0 -الحّي  على مستوى  -
 .(الحيّ  في المالهيحدائق في مرّبع  متر 2.0-والحّي 

 .للفردمرّبع  متر 2.0 - على مستوى الضاحية -

 .للفردمرّبع  متر 3.0 - على مستوى المدينة -

عاّمة  أرض منمرّبع  متر 10.0 المرشد التي يحددها دنىاألالحّد  حصص مجموعبلغ ي
  .على المستوى البلدي للفرد مفتوحة

على تخصيص يكون ال ،حضري  /يمدند تجدّ  عملّيات فيتمّر  التي القديمةفي المناطق 
تزيد  وحدات تخطيطيه /تامجّمعفي وتكون الحصة  ،للفردمرّبع  متر 5.0الحّي  مستوى 

 .للفردمرّبع  متر 7.0 ،أي - بدون تنقيص اتدونم 10 عن مساحتها

لتخطيط  نوعيةتوجيهات أيًضا  دحدّ وإنما كمّية  تحديد توجيهات عند يتوّقف المرشد لم
األرض  توجيهات لخصائصو وخصائص استعمال  محتويات ؛ةمفتوحال راضياأل

 .(انحدارات ،عقولالطول والعرض الم ،ةكنيّ ساللمنطقة من ا قربمدى ال)موقع الو 
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مواقف سيارات وتوجيهات في موضوع  ،عاقاتاإلذوي بما فيها طريق ل منالّيةلتوجيهات ل
 .ّيةأرض تحت

ة هيكليّ ات مخّطط إقرارعند تخطيط الات مؤّسسين و مخّططال القانونية نظمةاألتلزم هذه 
المختلفة األرض  هذا النظام غايات ليفّص  .ةمفّصلة و محليّ ة هيكليّ ات مخّططة و محليّ 

 (والتخطيط الحيزي  مخّططمبنى متجانس لل)"مفآت"  "نظام .وطريقة تعليمها في الخرائط
 حديقة ،متنّزه :ةمفتوحعاّمة  ارًض ألتكون  مخّصصةالة مفتوحال راضياأل تصنيف يشمل
 مرشد أنظمةو  "مخّططمبنى متجانس لل"نظام كان  .وما شابهدرب  ،ممشى ،عاّمة

ستعماالت ال شاماًل التخطيط مضامين  فييير بإجراء تغ ملزمةآلّية توجيهات التخطيط 
بدأت  التي راضياألهذه الوعي واالستعداد لتغيير استعمال و  المفتوحة العاّمة راضياأل

ات مخّططفي الة مخّططة المفتوحال العاّمة راضياألالنتيجة زيادة عرض كانت و  .نامىتت
 .بلدات العربيةبالالخاّصة  الجديدة

 امرشدً  2008في عام وزارة الداخلية ووزارة البناء واإلسكان و وزارة حماية البيئة  وضعت
ين مخّططالو  المحلّية الّسلطات هذا المرشدوّجه  وقدة في المدن مفتوحأراض   لتخطيط

الجديدة  جزاءفي األ مفتوحةعاّمة  يأراض تشملات عداد مخّططتخطيط إلالات مؤّسسو 
تجنيد موارد لو ات مخّطط قرارإل اي  أساس امستندً  المرشدضحى هذا أو  .بلدةمن الة طمخطّ ال
ومن ضمن  المدني النسيجمختلفة داخل  مفتوحةأراض  عاّمة  لتطوير مفّصلتخطيط لو 

طاره إفي ة مفتوحال العاّمة راضياأل تقسمو  .المدنيالتجدد في  ذلك في الجزء المشمول
 امتنّزهشمل ت (معياريةأراض  )ات متنّزهحدائق و  ،ةمفتوحأراض  عاّمة  :أنواع ةثالثل

 راضياألهو آخر  نوعثّمة  .الحيّ  داخلو الحّي  على مستوى حديقة و و/أو أحياء  احضري  
 اءخضر  رئاتو خضراء ومنها محاور  ،(معيارية غيرأراض  ) ةوظيفيالة مفتوحال العاّمة

وهي تشمل  .وحدائقعازلة اض أر و  رياضةومسارات للممارسة ال ممرات مشاةو  جاداتو 
شوارع و ستعماالت االبين عازلة  شرطةوأطرق لل أراضيو المدينة إلى  دخوللل ابوابً أ

ظهور هذه بدأ  ."نيةيمدال الطبيعة" لحفاظ علىل مخّصصةي أراضو  مدنيةوساحات 
جديدة أحياء  ات تطويرمخّططوفي ة مفّصلة و محليّ ة هيكليّ ات مخّططفي  اتتصنيفال

 ،2014في عام  .آخر لتطوير مشهد بلديأعّدت  كما .تنفيذتنتظر الالعربّية  تفي البلدا
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للحّيز أراض   وتخصيص للصالح العامّ أرض  لتخصيص امرشدً  وزارة الداخلية صدرتأ
 المرشد محلّ  ويحلّ  الذي سيليهتخطيط للجديد ال مرشدل" ساسهو األ مرشدهذا ال .العامّ 

 ،مستويات اربعةإلى  البلدات المرشدهذا صنف ي .2005منذ عام الذي كان مستعمال 
 :هي

 ،العاّمة اتمؤّسستتداخل مع ال العاّمة راضياأل% من 20 ؛ةقرويّ بلدة جماهيرية/ .أ
 .طبيعية خضراء يأراض تكون  %30 ، مخططة ممنتجةخضراء  يأراض تكون  30%

 %50 .طبيعيةو  مخططة ممنتجةخضراء أراض  عاّمة  ي% ه30 ؛ةصغير  مدينة .ب
 .اتمؤّسسومتداخلة مع ال ةوظيفيأراض   هي خرى أ

% 70 ؛خاليةأرض  البلدة في أطراففي  اجديدً  اشمل حي  ت ؛وكبيرةة متوّسط مدينة .ج
 يأراض تكون  %30 ؛طبيعيةو  مخططة ممنتجةخضراء  يأراض تكون  راضياألمن 

 .العاّمة اتمؤّسسالمع  تداخلثّمة  ويكون  ةوظيفي

 تكون  %40 ؛د حضري تجدّ /للتكثيف مبنيةمنطقة نسيج  ؛وكبيرةة متوّسط مدينة .د
 تكون  %30 ؛ةمفتوحطبيعية ظر اموارد من/خضراء طبيعية أراضي/وظيفية يأراض
 ؛العاّمة اتمؤّسسال تتداخل مع راضياأل% من 20 ؛ مخططة ممنتجةخضراء  يأراض

 .خاّصة قسائم تتداخل مع راضياأل% من 10

خلق  مفّصلو  هيكليّ تخطيط ضمن  للصالح العامّ أراض   حويلتل قانونية أنظمة تطّور
النظام حسب  ُتَعدّ لم ات مخّطط إقراريحظر بموجبه  ات التخطيطمؤّسسفي  املزمً ا ُمناخً 

المجتمع  وحاجةوعي  في نفس الوقتبدأ يتنامى  .للصالح العامّ والتوجيهات  القانوني
معّدة /مخّصصة أخرى  راضأو  مفتوحةأراض  عاّمة  تخطيطالذي طالب بالعربي  محليّ ال

 تطبيقالتحتّية إلى  الطلباتو  الملزمة الفوقيةبين التوجيهات  اللقاء فضىأ .العاّمة للمباني
 يتوّجب هنّ أوال ريب في  ،البلديالحّيز  في مستقبال جهانتائ سنشاهدجديدة  قانونية أنظمة
  .لهذه المرحلة االستعداد المحلّية الّسلطاتعلى 
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  ستنتاجاتوا تلخيص :8 الفصل

التجاهات الحاصلة في او  تحّوالتلل ستعدادلالكثيرة  تحّديات لإسرائيفي  العرب يواجه
بحيث حتياجات الجديدة لتلبية اال تخطيطيّ رّد  تقديم تحّدياتهذه المن بين  .مهبلدات

 امشهد البلدة داخلي   وتصميم شخصية ومظهر المفتوحة العاّمة راضياألهذا الرّد شمل ي
 هنّ أيعني مّما  .اعامً حوالي عشرين  العرب دىلالسّن  (منتصفوسيطّ)ّيبلغ .اوخارجي  

وتغييرات  عملّياتجديدة وعلى  كشف على عوالمومنديناميكي ويافع و  فتيّ مجتمع 
 العاّمة راضياأل تطويرو التربية و العمل و  سكاناإل حقوق ويطالب بتكنولوجية عصرية 

 السّكان فيها بعض الحادّ النقص يدفع  .يةالبلد رياضةوالجماهيرية ال نشطةلأل المفتوحة
التوتر بين النقاب عن ويكشف  ،المجاورة اليهوديةلمدينة ااستعمال خدمات إلى  اليوم

 ،ختياراالحرّية  منزوعال ي متساو اللقاء غير الإلى  ساسباألُيعزى  والذي يةلسّكانفئات اال
حيوية حّيزات  من البلدةقضم ت المفتوحة العاّمة راضياألشّحة  .ارضطرّ الل ونتيجة

التي تطالب العربّية  في البلدات المتزايد زدحامولتقليص اال ،محليّ مجتمع حياة  قامةإل
  .مدنيةخدمات الالتلّقي  ها فيحقب اليوم

 ة القائمة في البلداتمفتوحال راضياأل على توصيف حالةالنقاش في هذا الكتاب انصب 
 واالتجاهات الحاصلة في تخطيط البلدة ّوالتتحالص يشختو النقص  رصدو العربّية 
مواصفات من لمجتمع العربي االتغييرات االجتماعية وانتقال إلى  مع االلتفاتالعربّية 

العربّية  لبلدةا تطّورلالبحث عن هوية ونموذج  .هذا االنتقال وانعكاسات مدنيةإلى  ةقرويّ 
المجتمع العربي في  .حيحص غير والتقليد النسخ أساسوعلى  أخرى  أماكنعلى غرار 

رواية الوبين  ،لعالميةواخصوصية البين و  والحداثةتقاليد البين  الذي يراوحل إسرائي
الواقع  لتفسير انظري   ايً تحدّ  يضع لمنفعيواعقالني المدني والخطاب ال ةيقليمة اإلعاطفيال

الدراسة ت تبنّ و  .المجتمع العربي التي شهدها البعيدة المدىتغييرات وال ،لسّكانل المرّكب
 ،مجموعكلدى المجتمع العربي  الذي يساعد في استيضاح ما يحدث نجيالهالتوّجه 

ة مفتوحال العاّمة راضياأل إدارةو تطوير الو تخطيط لا من زاوية ،أفرادوكعربّية  بلداتك
  .وتصميم المشهد البلدي
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 تطوير البلدات أشكال مختلف ليعلّ بل  وبتوجيه مدروس إدراكب نجيالهالتوّجه لم ينشأ 
 ؛والحكملمجتمع واوبين البيئة  محليّ المجتمع الو واألرض  نسانبين اإل التي تربطالعربّية 

 يةاتمؤّسسالو  الجيوسياسيةو  االجتماعية الثقافيةبيئية الالظروف أّن إلى  الدراسةوأشارت 
بلدة في الاألرض  غاياتستعماالت و الالحّيز  على تنظيمأّثرت  دستوريةالة و دارياإلو 
إلى  الثالثة اتالمرّكبهذه  دمجأفضى و  .البلدة العربيةمشهد منظر و ت عن والدة تمّخضو 

بيوتهم على  يقيمون  فرادأل ةموحدقرارات ل ونتيجة امنتجً  يعتبر الذيالنسيج البلدي تكّون 
 ةات السلطة القطريمؤّسسمن ِقَبل  دالمقيّ  التدّخلبطريقة البناء الذاتي و  ساسباألو  همأرض

في التغيير  وكذلك هو حال ،واضحأمر  هو التدّخل هذاعدم التماثل في  .لمحلّيةاو 
نزعة  فيبدية قرويّ لحياة الل الحنيناعتراه  الذي عربيالمجتمع ال اتوسلوكي مفاهيم

 تجاه ايبدي انفتاحً في نفس الوقت  هأنّ إاّل  تها التاريخيةروايلثقافية تقليدية  محافظة
عبر  ةيمعمار ال يةهندسال ةالفيزيائيعنها من خالل المظاهر يعّبر  عملّيةفي الخارج 

البلدي في المنظر يبرز مّما  وهوبيت الالشرفات في و  النوافذو كثار من الفتحات اإل
محاولة و  الترفيهالفراغ والرغبة في  أوقات .والترفيه الطعامو  اللباسثقافة في و الطبيعي 

 .ةمفتوحال راضياألعلى  يد الطلبتزايمثل و حمولة يضاهي ال محليّ تطوير مجتمع 

 منبدأ  اتأولويّ سّلم ئها داأشكلها و و  هافي حجم اتغييرً  التي تشهدالعربّية  البلدةانتهجت 
أّما  كمالياتو  افي الماضي رفاهً  ربِ اعتُ  اتأولويّ لم بس ية واستبدلساساأل حتياجاتاال
مشهد البلدة م تصمّ  مفتوحةأراض  عاّمة  تطويرونعني  ،ةحاجة ضروري فباتيوم ال
في  تحّوالتبين ال العالقة بتوّسعكتاب تناول هذا ال .في المنظر الطبيعي مظهرهاو 

وأشارت  .البلديالحّيز  في مفتوحةأراض  عاّمة  منالّيةومدى العربّية  تخطيط البلدة
ا فتلحق ضررً  هاتطّور  تمنع عوائقوإلى  ةمخّططأراض  عاّمة  منالّيةشّحة إلى  النتائج

 المحلّية الّسلطاتبها  دلتأالتي المعطيات أوضحت  .البلدةبجودة حياة  اشديدً 
 أجريتمقابالت التي المختلفة و عربّية  بلداتبالخاّصة  ةهيكليّ الات مخّططلومراجعات ا

 ،وعيالإلى  بدايةُتْعَزى  مبنيةوال المفتوحة العاّمة راضياألشّحة  بأن مع الجهات المعنية
 جمعّيةأجرته  بموجب استطالع .تطبيقتعلق في مرحلة الو تخطيط ال ةطريقا بمرورً 

% من 53.5في بأّنه  ضحاتّ العربّية  المحلّية الّسلطاتكّل  ضمّ  (2015)الجليل 
بالمقارنة مع  ،ذهافي منطقة نفو واحدة عاّمة  حديقة ولوحّتى  ال توجدالّسلطات العربّية 
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بالنسبة خاّصة  ،الجمهور اتاحتياجتلّبي  الللغاية  ةصغير حديقة  توجد فيها% 43.7
قامتها إمن في مراحل مختلفة  تتواجد المحلّية الّسلطات% من 2.8-و ،والنساء بشبالل
ستثمارات االوقّلة  في البلدة حدائقالشّحة توّسع  .(109 :2015 ؛الجليل جمعّية)

بلدات الوبين بينها  فجواتال سكرّ وتبين المنشود والموجود  الفجوة ات منميزانيّ وضآلة ال
  .جغرافيالموقع الحجم و المشابهة من حيث الاليهودية 

إاّل  أهميتها ترتيب حسببالضرورة  ال تعرضة يتوصيات سياسبعّدة  الدراسةنختم هذه 
 :وهي ،جميعا قابلة للتطبيقأّنها 

تتنامى هي  بلة تقليدية قرويّ  لم تعداليوم العربّية  البلدات ةغالبيّ بأن  فااالعتر . 1
ة تخطيطيّ االحتياجات والخدمات التلبية السّكان  يريد .ة صغيرةمتوّسط امدنً  لتصبح
في خاّصة  أنظمةو  حصصبموجب  المفتوحة العاّمة راضياأل منالّيةمن حيث  بةالمطلو 

  مبّكر.تخطيط  بناء علىة مخّططمناطق جديدة 

 .البلداتوبين  الجماهيرية الفئاتبين  ،بين الثقافات يعترف بالتفاوتي مفهوم . تبنّ 2
في العربّية  البلدات في العاّمة اتالحّيز  إنتاج عوائق تراعي أنظمةيجب تطوير  وعليه
  .أرض خاّصة على تطّورالتي تل إسرائي

إلى  ةقرويّ التي تنتقل من مواصفات العربّية  تطوير البلداتمن  مرحلة الوسطىال. في 3
الدولة  بملكّية يأراض تتضّمن بحيثلتطوير البلدة  ةمخّططال راضياأل يجب زيادة مدنية
في نفس الوقت  .خاّصة بأراض   اقياسً أكثر أراض   تقتطع منهايمكن أن  ،اإلمكانقدر 

 راضياأللشّحة رّد  ة لتوسيع البلدة وضمانمخّططجديدة أراض   التعامل معيجب تشجيع 
ط أحياء تخطيو تسعينات القرن الماضي حّتى  ةعتمدالمة هيكليّ ات المخّططة في المفتوحال

 تخطيط عادةإل االستعداديجب و ة مفتوحال العاّمة راضياألسكن و لا ِمساحةتوّسع  جديدة
األرض  فيحّتى  للصالح العامّ األرض  ات تغيير استعمالإمكانيفحص و  المبنيةاألرض 

لها صلة فقط انعكاسات وظيفية  قد تكون لهذه التوسيعات ليس .ة اليوممخّططوال مبنيةال
ات مؤّسستجاه  العرب وتبديد شكوكبناء الثقة حيث ستساهم في السّكان  اتاحتياجبتزايد 
  .الدولة
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 تتطّلبوالوسطى  ةالشاب جياللدى األخاّصة  ،الحياة أساليبو  أنماطفي  التغييرات. 4
 تتطّلبرصفة األكورنيشات و الو دروب الو حدائق الو  المفتوحة العاّمة راضياأل .ا الئقً تعاماًل 

التي التحّول  نقطة رصدنا .دولة أراضيأو خاّصة أراض   مصادرةا و مسَبق اتخطيطً 
 كحاجةالعــاّم بالحّيز  واالعتراف العامّ إلى  الخاّص الحّيز  التفضيل من حدثت مع نسخ

% 40حّتى  تحويلون لمستعدّ أصحاب األرض الخاّصة  .عصريةالمدينة في ال ةضروري
توازن الجداول  وتحقيقبالمساواة  ون لباطي همأنّ إاّل  للصالح العامّ الخاّصة  همرضأمن 

يتيح هذا  .عند تطبيق جهاز إعادة التوحيد واالفراز لألراضي المخططة همأراضي لتحسين
 .شبكة معيارية سليمةة وتطوير مفتوحال العاّمة راضياأل ِمساحةزيادة ل اتغيير فرًص ال

القائمة  العاّمة راضياألتطوير و المصادرة تنفيذ هو  المحلّيةلسلطة اأمام ي التحدّ 
  .ةمخّططوال

 المحلّيةفي السلطة  ماليةة و إداريو  ةتخطيطيّ جاهزية  عدم وجودإلى  الدراسةأشارت  .5
 ماليةالمهنية و من الناحية ال المحلّية الّسلطات لتعزيزبرز الحاجة ت .أراض  عاّمة لتطوير

سلطة كّل  في أن تؤّسس يتطّلب مّما فيهاالهندسة والتخطيط دوائر  تعزيزخالل من 
تحسين ل ةدائرة مستقلّ  األولىمرحلة الفي ة يزيد عدد سكانها عن عشرة آالف نسمة محليّ 

 العاّمة راضياأللتطوير  عملخّطة  إعداد المحلّيةالسلطة على  يتوّجبو مالمح البلدة 
 لكداللة على تحوّ  .هاتطوير إلى  مبادرةللتمهيًدا  شبكة طرق بحيث تشمل ة مخّططال

تشريع قوانين من بّد  الفي المقابل و  .وتسييجها تهامصادر يجب  الح العامّ للصاألرض 
تحسين  دائرةبالتعاون مع  في البلدةالمراقبة  دائرةوتطبيقها من خالل االستعانة بمساعدة 

حالة إلى  "فعلرّد " من حالةاالنتقال  المحلّيةالسلطة على يتعّين  ،وعليه .مالمح البلدة
 الّسلطات إعطاءيجب  .مفّصلوال محليّ ال هيكليّ التخطيط ال فيخلة مباِدرة ومتدا "فعل"

ة ة مستقلّ محليّ لجنة  ألف نسمة مكانةعشرين  علىالتي يزيد عدد سكانها كبيرة ال المحلّية
 تحويل ضمني إفرازتوحيد و  جهازالعربّية  البلدات ةغالبيّ في  ُيستعمل .للتنظيم والبناء

لسياق ل تهامالءمعبر ة عالمية تخطيطيّ  حصصو  أنظمةحسب  للصالح العامّ أراض  
ة ولتطوير تخطيطيّ ال تحّدياتلل المحلّيةاستعداد السلطة  .لسّكانوالثقافي ل تخطيطيّ ال
 .تاريخيال الغبنضروري لتصحيح أمر  هو مستقباًل العــاّم  الحّيز إدارةو 
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ظ على مشهد نصب الفتات والحفالقانون مساعد  تشريع المحلّيةالسلطة على  يتوّجب .6
قانون توجيهات الهذا يحّدد  .تحسين مالمح البلدةل دةقوانين مساعِ ج في مَ دْ بحيث يُ البلدة 

 البلداتوفي  العاّمة المباني علىو البنايات  اتواجهو وارع شالصب الفتات لنواضحة 
 ضمان نظافةه تطبيقو قانون هذا السّن  مقابل المحلّيةيتوّجب على السلطة  .ألحياءاو 

 المحلّيةالسلطة تعمل  ،التشريعب يتعّلقوفيما  .ديةمشهالبيئية و ال مكارهال منالعــاّم  الحّيز
لبيئة بالتعاون مع الوزارات الحكومية مثل وزارة حماية لالسّكان  على التربية وزيادة وعي

ات محميّ الحراش و األتنظيف  تدوريها، ،قمامةال فرزقضايا معالجة يجب ضمان  .البيئة
فرض و للحّيز العاّم  ئهموضمان انتماالسّكان زيادة وعي إّن  .بلدةلمجاورة لطبيعية الال

 البلدة الذي تحافظ فيه يمستقبلالتغيير الوضع لمفتاح ال يعقوبات هالتطبيق القانون و 
 .مظهرهاو  هاعلى مشهدالعربّية 

 لمفتوحةا العاّمة راضيألل ةتراتبيّ  إنشاءو للحّيز العاّم  تطويرخّطة  من وجودبّد  ال. 7
ة متوّسطبلدات إلى  نتقالمن اال االتجاهات القائمةتواصلت إذا  .العــامّ  النشاط قامةإل
 .العــامّ  ُمناخال تعزيزلفيزيائي  عامّ حّيز  طويرتاح تيُ و العربّية  ةمتوّسطالطبقة الستكبر ف

العــاّم  ُمناخال نشاطيحصل فيه  الذيالمركز  تحديدالتطوير يجب خّطة  عند وضع
 حدائقللات أو متنّزهللي راضاأل تخصيصكون ويالعربّية  بين البلداتالتفاوت راعاة وم

  .ي وقطري إقليمتوّجه  ذاأيًضا داخل البلدة  رئيسيةال العاّمة

عاّمة  يأراض يشمل عامّ حّيز  تطويرإلى  في مرحلة االنتقاليجب على الدولة . 8
 الدولة أراضي تشّكل قد .الخاّصة يراضاألمن أكثر  تهاملكيّ تابعة لأراض   طرح مفتوحة

 لتلبية احتياجات المسكنعلى طلب الو المطروحة  السكنية ضو بين العر  تجسيريةآلّية 
 أراضي تخصيصب األدواتي التدّخلساهم يقد  .في البلدة العاّمة راضياألسّد نقص و 
 إنتاجفي قب البدوية في النالعربّية  بلداتولل (مثال أّم الفحم) العاّمة هدافألل دولةال

  .لدولةواالعربّية  اتتسويات وترتيبات بين البلدجراء إل أساسولغة جديدة و  خطاب

صندوق  إقامةُيقَتَرح  922 ي رقمحكومالقرار الحكومي لتطبيق ال مخّططالإطار  . في9
 العاّمة راضياألتطوير لتعجيل العربّية  في البلداتالعــاّم والحّيز  العاّمة راضياأللتطوير 

لتمويل  أساسك شيكلمليون  100 مبلغ صندوق هذا ال خّصصي .في البلدةة مفتوحلا
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ا  مرحلي  تمويال خّصصيو  المحلّية الّسلطاتمن ِقَبل  (Matching)قيمة المتساوي 
 لشراء هأموال بعض خّصصويقائمة ال المفتوحة العاّمة راضياألتطوير ل المحلّيةسلطات لل

 .ةمفّصلة و هيكليّ ات مخّططتحقيق لمعّينة  حاالت فيعاّمة  حتياجاتالمعّدة أراض  
  .األرض نفيذ تطويرلت عملخّطة  على من الصندوق تمويل التلّقي  يرتكز

التوّجه يشمل  .مع تدخل ضئيل عضوي االعربّية  مشهد ومظهر البلدة تطّور. 10
لكّل بلدة  عديأن  ُيقَتَرح .البناءمالمح تصّمم  إعداد مالحق بناءاليوم الجديد  تخطيطيّ ال

 يشّكلو  امحوسبً  انموذج فيزيائي  قد يكون هذا ال .ثالثي األبعاد اتطويرً يظهر  ينموذج بلد
في  تطوير البناء مسَبقالتفكير ه بالفيوجّ  .ملحقحسب الالستصدار رخصة بناء  اأساسً 

 ة دمجإمكانيواالزدحام و  التكثيفو اتجاهات البناء الذاتي تتواصل أن  بافتراضالبلدة 
تطوير المشهد البلدي بموجب توجيه إلى  النموذجيرمي  .مدروسماذج بناء مقاوالت ن

تطوير د د  حَ يُ  .ةمفتوحأراض  عاّمة  بما في ذلك للعقدين القادمينبلدي  هيكليّ  مخّطط
النموذج بين يدمج  .ينمحليّ الالسّكان  ويترجم رؤياللبلدة بموجب خصائصه العــاّم  المشهد

 أساسعلى  منظر بلدي نتاجالمتراكمة إلألفراد اللبلدة وقرارات  لموحدةاالصورة الخارجية 
 .(uniformity) والتوّجه المتجاِنس التعّدديالتوّجه بين  يوازن وظيفّي 

ومشهد  المفتوحة العاّمةالحّيزات و ة مفتوحال العاّمة راضياألالدراسة موضوع دت كّ أ. 11
 سّكان البلدات لخدمة عاّمة ومنشآتمبان   قائمةد و وجإلى  شارةمن اإل وال بدّ  ،البلدة

بنى وم ةالمدمج اترياضلا مالعبو  المراكز الجماهيريةو  المكتباتو  مدارسالمثل العربّية 
 محليّ المجتمع ال نشطةألمنشآت  ،منها وظائفعّدة  الذي يدمج المحلّيةالسلطة 

 .وغيرها بايساشكول نشآت مثل مفي  لعروض والمعارضاوقاعات ة يثقافال اتفعاليّ وال
البلدات  ةغالبيّ في  .االئقً  اثقافي   اعــام   ازً وحيّ ا ُمناخً  تنتجفإنها ال  منشآتهذه التوّفر  رغم

 زعزّ ت والعاّمة  أنشطةات و مخّططل بواسطة فهي ال تفعّ  منشآتهذه الفيها التي تتوفر 
تي تخلو من هذه الالبلدات الصغيرة  بعضتعاني  .محليّ المجتمع الحياة ة و يالثقافالحياة 

ال بّد من بلدة للالسّكان  وانتماءالعــاّم  الحّيز تشجيعل .ثقافي صرف من فراغ منشآتال
الشبيبة و بواسطة وحدات الثقافة  المحلّيةوالسلطة  نشآتمهذه الاستعمال  زيادة نجاعة

زيادة لات تطبيقية إعداد مخّططعليها يتعّين  حيثوالرفاه  لتربيةا قسامأو  رياضةوال
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موارد تجمع اللتطوير المنشآت خّطة  .عربيةالبلدات الالثقافية والجماهيرية في  لنشاطاتا
زيادة  .المنشآتمختلف الجهات التي تمتلك بين  والتنسيق للتعاون  امركزً  وتكون 

بلدة لاالنتماء ل تعزيزفي  للمساهمةي إقليم هبتوجّ في البلدة  الجماهيرية والثقافية النشاطات
والثقافة والحفاظ  محليّ المجتمع الثراء حياة وإ مالكاأل الحّد من تخريبو تقليص العنف و 

على تصميم تؤّثر  التيفي البلدة  العاّمة المبانيو  المنشآت حول العام المفتوحالحّيز  على
  .ادهمشه

 .ةاجتماعية ووظيفيو فيزيائية  اتمرّكبهو دمج هجين بين اليوم العربّية  البناء في البلدات
 .صالةاألأو  خصوصيةال يلغي الو بالضرورة سلبي  غيرهجين الالتوّجه ففنا كما أسلو 

 ةمتجانسغير ال ،في البلدات العربية تاتطّور ال بشأن لمفاهيم اي  أساس اإطارً  يشّكل هنّ أيبدو 
فكير تفرصة للالدراسة تاحت أ .متفاوتةعربّية  بلداتن مة متنّوع نماطأثّمة  بل ةمتميز الو 
 السياسة الحكوميةبة متعّلقدمج بين عوامل خارجية كالعربّية  هر البلدةمشهد ومظ إنتاجب

 فهمبيئية. الالفيزيائية  ظروفوال ائفهة بخصائص المجتمع ووظمتعّلقوعوامل داخلية 
 ،قطريةالو  المحلّيةاع السياسة لصنّ تيح يها تصّممالتي ودمج العوامل العربّية  البلدة تطّور
 تحّوالت أساسنات على تكهّ العريض القيام بلجمهور اعدا رين ين ومطوّ مخّططمن 

  .لعالميةاو والحداثة ة ممّيز ثنية الاإل رموزبين ال توازن واتجاهات 

 

  

 



175 

 

 يةالعرب لبلداتا ومشهد العــامّ  الحي ز تطوير أمام تحد ياتو عوائق :ملحق

                              

 هد البلدات العربيةعوائق وتحديات في تطوير الحيز العام ومش

 استمارة مغلقة للتعبئة من قبل رئيس المجلس او أي شخص ينوب عنه  

يقوم ببحث  فيدريخ ابرت وبالتعاون مع صندق المركز اليهودي العربي في جامعة حيفا

بخصوص تطوير ومشهد البلدات العربية. إن هذا البحث سيمسح ويضع المقومات 

ق التي تقف امام السلطاتا المحلية لتوطيد موضوع والمالمح ويسحلل االسباب والعوائ

االراضي العامة في نطاقها. من اجل القيام بهذا البحث، فإننا بحاجة لمساعدتكم، رؤساء 

السلطات والموظفين الكبار في السلطات المحلية، في تعبئة هذه االستمارة. إن الهدف 

بلورة مجموعة من من هذه االستمارة هو جمع المعطيات والمعلومات توطئة ل

التوصيات لتطبيق سياسة حكومية تساهم في تطوير السلطات المحلية العربية. إننا نقدم 

 االستمارة. إن هذه االستمارة  لكم الشكر سلفا على الوقت الذي ستخصصونه لتعبئة هذه

سوف تستعمل من أجل أهداف البحث فقط حيث سيستعمله الباحثون من اجل مسح 

توصيات ولن يتم تحويل االستمارة الى اي طرف ليست له صلة االوضاع ووضع ال

 . بالبحث

 تفضلوا بقبول فائق االحترام،                                                                 

 البروفيسور راسم خمايسي

0505245541 
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 : __________________المحلية السلطة اسم. 1

 مخططة؟ ).ع.م.( مفتوحة أراض عامة هل توجد في بلدتك.  2

  كنها ضئيلة جدًّال ب .  نعم،        )لمساحة............دونم( أ .  نعم، 
 ال  ג.    (لمساحة............دونم)

 ومتطورة؟  مفتوحة عامة  هل توجد في بلدتك أراض لحدائق .3

 ال  ג.             (لمساحة............دونم)   أ .  نعم 

تحسين مالمح  لحدائق،للعناية با المحلية يوجد قسم/دائرة هادفة في السلطةهل  .4

  البلدة؟ /المدينة

 مهندس /الصّحة دائرة لكنها ضمن مسؤولية  نعم، .2 (،...........)عدد العّمال نعم .1
 ال  .2  البلدة

 في بلدتك؟ عامة أراض /الحيز العامّ  هل توجد ميزانية مخصصة لتطوير وصيانة .5

تشمل الميزانية في ميزانية .  3            ال  .2   (، الشواقل آالف............  ) نعم، .1

  النظافة العامة للبلدة

 بلدة؟ב عامة حدائق على تطوير وصيانة ما هو المبلغ الذي تصرفه السلطة. 6

ما  شاقل،............. توجد استثمارات ومقدارها. 2   ال توجد استثمارات مخصصة،. 1

 .        السلطة ميزانيةمن  .........% -يشكل

 حدائق تحصل من الحكومة على مبالغ مخصصة من أجل تطوير المحلية هل السلطة .7
 في بلدتك؟  عامة

مخصصة وإنما  ال توجد ميزانية. 3 شاقل آالف............ حوالي.) نعم، .2      ال  .1

 . العامة ميزانيةالتشمل في 

هل يقترح تطوير حديقة/ارض عامة في  ،المحلية السلطةالخاصة ب طويرتفي خطة ال. 8

 ؟ 2017-2016 عام

ألنه ال  ال، .3     رغم أن هناك حاجة، ال، .2    دونم(،......... حوالي  بمساحة)  نعم، .1

 . توجد حاجة

امامك عدة مقوالت، يرجى االعراب عن مدى موافقتك على كل واحدة من . 9

. 5 معارض. 4 غير موافق .3 موافق. 2 موافق بالطبع. 1:  أن المقوالت بحيث 
 . معارض بشدة
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 معارض بشدة                                                   موافق بالطبع  المقولة 

ال تليق  اليوم البلدة ومشهد العامة الحيزات  1
بالبلدة المتطورة وتمس بانتماء السكان الى 

 ون فيهاالبلدة التي يسكن

1        2         3         4          5 

السبب الرئيسي للنقص في االراضي العامة  2
هو الفشل التخطيطي الذي ال يخصص 

اراضي لالحتياجات العامة في المخططات 
 الهيكلية

1        2         3         4          5 

ثقافة سكاننا هي انهم ال يستهلكون حدائق  3
يعارضون تطوير االراضي انهم وعامة 
 .العامة

1        2         3         4          5 

نحن ال نعتبر تطوير االراضي العامة بمثابة  4
افضلية، حيث إن السكان يفضلون تزويدهم 
باراض للبناء وبصورة اقل لالحتياجات 

 العامة 

1        2         3         4          5 

ليست نتيجة  أراض عامة لتطويرالمبادرة  5
والسكان وانما  المحلية السلطة لمبادرة من

تفرض فرضا عليهم من فوق من قبل 
الوزارات الحزومية المختلفة مثل وزارة 

المواصالت او وزارة جودة البيئة او وزارة 
  االسكان

 
1        2         3         4          5 

لموضوع سكاننا يبدون توجها معاديا  6
االراضي العامة وذلك الن هذه االراضي 
تصادر منهم وبالتالي فانهم يعارضون 

 استقطاعها منهم وتطويرها

1        2         3         4          5 

السكان يفضلون استهالك اراض عامة  7
وحدائق عامة في البلدات المجاورة وخاصة 
في البلدات اليهودية حيث يشعرون هناك 

ة اكبر وبالتالي فال داعي لهذه بحري
 االستثمارات في بلداتهم

 
1        2         3         4          5 

الدولة ال تخصص موارد مالية لتطوير  8
االراضي العامة والحفاظ على مشهد البلدة 
وبالتالي، فبدون زيادرة الموارد التي تقدمها 

الدولة لتطوير الحيز العام ومشهد البلدة 
 نها لن تتطور بالفعل في البلدات العربيةفا

 
1        2         3         4          5 

 السلطة ال تستثمر مبالغ كافية لتطوير 9
اراض عامة ومشهد البلدة النها ال تمتلك 

1        2         3         4          5 
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موارد من اجل هذه الغاية وذلك بسبب 
 الضعف المالي للسلطة المحلية

السلطة ال تستثمر مبالغ كافية لتطوير  10
الحدائق ومشهد البلدة الن هذا االمر ليس 

  ضمن سلم اولوياتها السلطة

1        2         3         4          5 

ال داعي لتطوير حيزات عامة بما فيها  11
حدائق عامة والحفاظ على مشهد البلدة الننا 

اجة لمثل هذه عبارة عن قرية ولسنا بح
 االراضي العامة فعال

 
1        2         3         4          5 

الضعف االداري والقيادي والمبنى الحمائلي  12
االنتمائي يشكل عائقا رئيسيا امام تطوير 

 الحدائق والحفاظ على مشهد البلدة

 
1        2         3         4          5 

الحيزات الخاصة ثقافة السكان تفضل  13
وتشعر بأمان أكبر وباالنتماء إليها مما 
يتسبب في تأخير تطوير الحيز العام 

 والحفاظ على مشهد البلدة

 
1        2         3         4          5 

إقصاء المواطنين العرب من الحيز العام  14
القطري ةالعام من قبل الدولة يؤثر على 

حيز الخاص انكماش اقامة السكان في ال
ويتسبب في خلق اغتراب وغربة للمواطنين 

على مستوى الدولة  الحيز العامّ  العرب في
 والبلدة

 
1        2         3         4          5 

الثقافة العربية القروية التقليدية المنتشرة في  15
البلدات العربية تشجع عدم تطوير الحيز 

ال تعير و  أراض عامة، عامة، حدائق; العام

اي اهمية للمظهر والمشهد العام الجميل 
  للبلدة 

 
1        2         3         4          5 

 ؟ حسب رأيك، هل تعتقد أن هناك أهمية لتطوير الحيز العام وتحسين مشهد البلدة. 16

 ال  ب .           نعم .1

العامة ومظهرها  حسب رأيك، هل هناك عوائق تمنع البلدة من تطوير الحيزات. 17

 الخارجي؟

 .ما هي؟ يرجى التفصيل اذا كان الجواب "نعم"، ب .                                    أ .  ال  

1____________________________________________________
2____________________________________________________ 
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3____________________________________________________

4____________________________________________________

5____________________________________________________ 

هل كنت تعتبر أن الميزانيات التي تخصصها الدولة لتطوير االراضي العامة  .18

 عائق؟هي عبارة عن وتحسين مالمح البلدة 

 ب .  ال  أ .  نعم 

 هل تعتبر أن العملية التخطيطية هي عبارة عن عائق؟ .19

 ب .  ال  أ .  نعم 

هل تشعر بأّن مشهد ومالمح البلدة اليوم تعطي االنطباع بأن البلدة  غير متطورة  .20

بالقدر الكافي وتشكل مكانا يصعب العيش فيه ويتسبب في زيادة االغتراب بين االنسان 
 ومحيطه؟

       ال  .2          نعم .1

 مالحظات/ اضافات/ استنتاجات. 21

............................................................................................................
............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................
............................................................................................................ 

الى  Khamaisir@gmail.com : يرجى اعادة االستمارة الى البريد االلكتروني

 048240231:  فاكس

 شكرا على الجهود وتخصيص الوقت لالجابة عن االسئلة
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Abstract 

The publication at hand is the translation into Arabic of a 

publication originally published in Hebrew in December 2016. 

Some of the data mentioned in the text might have changed 

slightly in the meantime. However, the general trends as well as 

the recommendations have remained unchanged. 

The public space and appearance in the Arab locality in Israel 

serve as the research field for this article. A glimpse at the Arab 

locality, which is undergoing urbanization, shows a dire lack of 

open public spaces, including a network of roads and land for 

public buildings, a clear indication that its population does not 

place the issue at the top of its order of priorities. Moreover, these 

spaces are grossly unmaintained, a neglect hazardous to both the 

quality of life and the environment in these localities. The purpose 

of this study is to explore the reasons for this paucity of public 

land, to find an explanation for this environmental neglect, and to 

formulate policy recommendations. Exogenous and intrinsic 

factors affect the scarcity of public land. The first, are linked to the 

Arab population's overnight change of status, from a majority to an 

excluded minority, unable to appropriate, create or manage the 

public space on a national level, a transformation which 

immediately impacted the local level. Arab society is originally 

traditional and agrarian, and its location on the periphery in small 

communities further deepens its dependence on neighboring 

Jewish cities, whose wide public space is usually the result of 

initiated planning. It thus differs from the Arab locality, which 

generally developed organically and incrementally, on the basis of 

prescribed, restrictive planning. This study aims to clarify the 

significance of the Arabs' status in Israel as "conditional citizens", 

as well as their mandate and responsibility for developing a public 

space and shaping their own landscape. 
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The study is founded on the change in status of the remaining Arab 

population in the wake of the 1948 war, whose members became 

Israeli citizens, while concomitantly transforming from a 

traditional agrarian society, which consumes public space but does 

not generate it, to a semi-urban society. An economic middle class 

developed, short on an urban tradition, which could generate a 

public space and shape the landscape and physical environment. 

The paucity in public land was further aggravated by a vague sense 

of priorities among Arab local authorities, combined with the lack 

of awareness of their residents, who favored and emphasized 

private space. Similarly, the size of the locality (there being many 

small localities with a diminutive public space, restricted in size 

and variety) determines the landscape and public space.  

The study includes eight chapters: A theoretic scientific 

framework, which explores the issue of public space and sphere, of 

shaping the appearance and landscape, of examining processes, 

trends and transformations in the development of Arab localities, 

as well as a review of the perceptions and views in Arab local 

authorities with regard to the status and character of the public 

space and landscape. The study examines the development of 

planning concepts and plans in Arab localities and their impact on 

the growth of public space. It identifies four stages of guided 

thinking, which steered the outline plans in Arab localities: The 

first, was prior to the ratification of the Planning and Building Law 

– Construction Programs; the second stage was in the wake of 

ratification, which restricted planning; the third began towards the 

end of the 20th century by drawing up outline and master plans; 

and the fourth at the turn of the 21st century, which included 

preparing master plans and general and detailed outline plans. 

Currently, local planning has assumed a more universal approach, 

taking into consideration features of local culture and adopting a 

progressive planning approach. The planning is designed for an 

agrarian society with a view to accelerating its urbanization, while 

concurrently restricting the area earmarked for development.  
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The study presents a framework of theoretical insights, which steer 

the creation and implementation of the Arab locality and the 

change it is undergoing. Two priorities guide this change: the 

growth of new generations, with modern needs and expectations, 

and a shift in the functions of local authorities. As a practicable 

study, several policy recommendations are proposed in conclusion: 

1. Recognition that Arab localities are no longer traditional 

and agrarian and are fast becoming middle sized urban 

environments. Their populations are demanding modern 

services, planning to accommodate the availability of open 

public spaces according to standardized quotas, particularly 

in new areas with advance planning. 

2. It appears that previously held popular perceptions with 

regard to a guiding rational of standardized planning, are 

no longer applicable. A new approach is being advanced, 

which recognizes cultural, intra-communal and inter-local 

diversity. Standardization must take into account the 

barriers to creating public space in Arab localities in Israel, 

which is developed on privately owned land. 

3. In the interim stage of growing urbanization, an increase in 

areas earmarked for development is required, which should 

include as much state-owned land as possible. This is in 

order to allocate less privately-owned land for public 

spaces while addressing new areas earmarked for 

expansion, and to redress the existing scarcity of open 

spaces manifested in outdated outline plans from 1990s. 

Namely, aside from planning new neighborhoods and 

expanding housing areas and open public spaces to serve 

the community, the current built-up area requires re-

planning. This should be done with a view to guaranteeing 

the provision of open public spaces in the newly planned 

built up areas. These extensions will impact the functions 

governing the population's growing needs and contribute to 
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building confidence between the Arab population and the 

state and allaying concerns.  

4. The urbanizing Arab population is witnessing changes in 

behavioral patterns and life styles, in particular among the 

younger and middle generations. Both demand the 

provision of open public spaces, parks, footpaths, 

promenades and decent pavements. Such areas require 

advance planning and the appropriation of either privately-

owned land or state land. The assertion that the Arab 

population gives preference to private space, has seemingly 

reached a turning point. Instead, and alongside it, there is 

growing recognition that public spaces are an essential 

requirement, which should be addressed by modern means, 

equivalent to differentiated urbanization in middle-sized 

towns. The interviews, meetings and polls carried out in the 

course of preparing master and detailed plans show that 

private owners are ready to allocate 40% of their land for 

public purposes, on the proviso that it is done equitably, 

using balance tables for land improvements. This 

development opens a window of opportunity to increasing 

the supply of open public spaces and developing a 

standardized formation. The challenge facing the local 

authority is to implement the appropriation of land and 

develop both existing and planned open spaces. 

5. The study highlights the lack of administrative, budgetary 

and planning preparation in local authorities for developing 

public spaces. Local authorities should be empowered 

administratively and financially by strengthening their 

engineering and planning divisions. Initially, separate 

divisions should be established for city beautification in 

every locality numbering 10,000 residents or more. The 

authority is required to prepare a working plan for 

developing public spaces after appropriating and enclosing 
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them. This will indicate to residents that the enclosure has 

become publically owned land for development including a 

road network. Concurrently, by-laws should be legislated 

and enforced by the department for municipal inspection in 

cooperation with the division for city beautification. The 

local authority is expected to move from a responding 

phase to an initiating and involved phase in outline and 

detailed planning. Large local authorities, numbering 

20,000 residents and more, should be granted the status of 

an independent local building and planning committee. 

Most Arab localities are in the throes of preparing general 

outline or detailed plans, which are mostly based on 

reparcellation. This mechanism insures the availability of 

public spaces conforming to universal planning regulations 

and quotas yet adapted to the local cultural context. The 

local authority's attention to the planning, administrative 

and developmental challenges of public space is imperative 

in order to redress historical misrepresentations and ensure 

a future outcome. 

6. A by-law governing signposting and maintaining the sites 

should be legislated and incorporated into the beautification 

by-laws. It will specify clear regulations for signposting on 

building facades, on public buildings and at the entrance to 

the locality and its neighborhoods. Alongside legislation 

and enforcement, the local authority should assume 

responsibility for maintaining sanitation and environmental 

protection in public spaces. Concurrently it should act 

alongside government ministries to educate and create 

residential awareness to nearby forests and nature reserves. 

Raising awareness and guaranteeing the residents' sense of 

affiliation to the public space, alongside enforcement and 

punitive measures is the key to bringing about change in a 

future meticulous landscape.  
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7. The development plan for the public space should provide a 

hierarchy of open public areas where public activities will 

take place. In urbanizing Arab localities, the middle class is 

expected to grow, given current trends. Developing a 

physical and accessible open public space will likely 

empower the public sphere. On the development plans, the 

public hub where activities are likely to be held should be 

demarcated, indicating the diversity among Arab localities. 

Allocating grounds for a central park or a large public 

garden which will host public activities should comprise a 

regional and national orientation.  

8. In the shift toward developing public space with open 

grounds the state is required to allocate more state-owned 

land than that privately owned. State-owned land can serve 

to bridge supply and demand and respond to the needs and 

paucity of public space in the locality. This instrumental 

intervention by allocating state-owned land for public 

purposes (as in Umm Al Fahm and Bedouin towns in the 

Negev), will contribute towards a new dialogue and 

terminology and form the basis for compromise and 

resolution between the Arab localities and the state. 

9. Within the framework of government decision no. 922, it is 

proposed to establish a fund for developing public areas 

and space, which will accelerate the development of open 

public areas in Arab localities. This fund will raise 100 

million NIS and will be the basis for matching funding by 

local authorities. It will pledge interim financing to local 

authorities for the development of existing public open 

areas. In part it will finance the purchase of lands for public 

use, and in part to implement outline and detailed plans. 

Eligibility for finance will be contingent upon a working 

plan for development. 
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10. The landscape and appearance of the Arab local authority 

developed organically, with little intervention. The current 

planning approach, implemented in Arab localities too, 

involves preparing constructional appendices which shape 

structures. It is proposed to prepare a three-dimensional 

development model of a locality. It can be both physical 

and computerized and be used to obtain building permits 

according to the aforementioned appendix. The model will 

initially serve as a conceptual model for the constructional 

development in the locality, given that current trends of 

dense, concentrated self-construction will prevail, 

alongside the possibility of comprising entrepreneurial 

models of building. It is intended as a guiding basis for 

developing the appearance of the locality in accordance 

with a general outline plan for the next two decades. It will 

delineate the general appearance of the locality based on its 

characteristics and will translate the vision of the local 

population. It will incorporate the collective appearance 

and the cumulative decisions of individuals for shaping the 

landscape, based on the functional balance between the 

diverse approach and the uniform approach. 

Construction in Arab localities today is a fusion of physical, 

functional and social factors. This hybridism is not necessarily a 

negative outcome and it is not mutually exclusive to uniqueness or 

authenticity. It would appear to be insightful with regard to current 

developments in Arab localities, which are not uniform and 

singular but an indication of compound and diverse forms of 

settlement. The study opened a porthole into creating the 

appearance and landscape of the Arab locality, in and of itself the 

result of exogenous factors linked to government policy, and 

intrinsic factors, associated with social, functional and physical-

environmental characteristics. An insight which fuses and includes 

factors impacting the development of the Arab locality and factors 
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which shape it, enables decision-makers on state and local levels, 

planners and developers as well as the public at large to evaluate 

existing conditions. Thus, they will be able to make calculated 

forecasts in planning and developing Arab localities, based on 

shifts and trends which balance between singular and universal 

codes as they head towards urbanization as part of a global trend.   
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