
كل من خاض تجربة بناء بيت، توسيع مبنى أو ترميم بيت، يعرف املراحل؛

الحلم - بلورة قرار لتنفيد الفكرة

التخطيط - ترجمة الحلم لخطة مبلورة )مرحلة التسوية مع كل اإلضطرارات(

استصدار ترخيص - سنة من املعاناة البريوقراطية )حسبت أنها ستنتهي بشهر(

التنفيذ - فرتة طويلة ومليئة بالتحديات

ويف النهاية - اإلنجاز النهايئ والتطوير األخري عىل أمل أنه بقي بعض املال، قوة وذاكرة تتذكر 

فيها "الحلم" األصيل. 

سريورة  تجري  البلدة  واملشابهة.  املوازية  املراحل  هنالك  بلدة،  توسيع  أو  إقامة  تخطيط  يف 

اسرتاتيجية وتبلور "حلم". 

تحويل الحلم ملخطط فعيل محسوس، منوط بشكل عام مبواجهة اضطرارات وتقييدات صعبة. 

أحيانا يستغرق األمر سنوات. النتيجة هي قرار ماذا نريد أن نفعل، كم بيت، أين وإىل آخره. بعد 

كل ذلك، نتوجه للمهندس ونطلب منه تشكيل طاقم مخططني ومستشارين، لتحويل املخطط 

ووزارة  إرسائيل  أرايض  سلطة  املجلس،  ينضم  عام  بشكل  مهنية.  مالحق  مع  هيكلية  لخارطة 

اإلسكان كرشكاء. 

هذه املرحلة تشبه مرحلة "إصدار ترخيص لبناء بيت، إال أن هنا يوجد رشكاء كرث واملهمة مركبة 

جدا. من مرحلة التوجه للمهندس املعامري وحتى املصادقة عىل عىل املخطط، يصل معدل الفرتة 

إىل 8 سنوات. قسم من املخططات تستغرق عملية املصادقة عليها 20-15 سنة. عىل سبيل املثال 

الخرائط الهيكلية ليودفات ولرأس العني.

عدة مرات ومع الوقت، تضاف إضطرارات وتحديات مل تكن قامئة لحظة بلورة املخطط. تبدأ 

تتسع فجوة بني الحلم وبني املخطط. 

"فعاال  نهجا  ميثل  ليطانط.  كوهني  يونتان  الحايل-  اللواء  مخطط  مع  املنرصم  األسبوع  جلست 

لنقاش  األيام  هذه  تصل  التي  الهيكلية  الخرائط  عىل  التأثري  وظيفته  إطار  يف  ويحاول  مؤثرا" 

الهيكلية  الخارطة  التخطيط.  تفاصيل  يف  يتدخل  وأحيانا  والبناء،  للتخطيط  اللوائية  اللجنة  يف 

اللجنة  يف  مصادقة  لجلسة  تصل  حتى  سنوات  تستغرق  ومهنية،  جامهريية  سريورة  نتاج  هي 

اللوائية، وهذا فقط بعد نقاشات كثرية يف البلدة، يف سلطة أرايض إرسائيل، يف طاقم املخططني 

واملستشارين، وبعد كل هذا يف اللجنة املحلية للتخطيط والبناء. 

كل مخطط عبارة عن تسوية بني إرادة البلدة يف النمو بشكل طبيعي وجامهريي، وبني مصالح 

جامهريية كثرية مثل- الحفاظ عىل األرايض والسكن الكثيف، تعبئة فضاءات غري مستغلة داخل 

مناطق متطورة وغريها.

سلطة أرايض إرسائيل بشكل عام متول تخطيط أرايض الدولة، وليس أراض مبلكية خاصة. املبنى 

الجغرايف يصعب، هرمية الشوارع داخل البلدة تفرض تحديات كثرية وهكذا. 

بلد  بحاجة يف  كم وحدة سكنية  بلدات مسغاف-  املركزي يف  السؤال  يونتان عن  مع  تحدثت 

قروي؟ ما هي درجة النمو املطلوبة لكل بلد يف كل عام؟ حتى متى؟ رأيي، الذي توصلت له 

بعد سنوات من مرافقة التخطيط يف البلدات القروية، بسيط جدا: تخطيط تنمية سنوية سليمة 

يُشتق من نصف كمية األطفال الذين ولدوا يف البلدة قبل 30 سنة. عىل سبيل املثال، إذا ُولد يف 

بلدة معينة كل سنة 20 طفال، فهنالك برأي حاجة لالستعداد إلضافة 200 وحدة سكنية.

باعتقادي هذه الصيغة تنسحب أيضا عىل بلدات جامهريية، بلدات زراعية، وأيضا عىل بلدات 

بدوية وعربية. عىل كل حال، يوجد آراء متباينة يف هذه القضية، وال أحد ميلك "كل الحقيقة". 

األسبوع املايض عقدنا جلسة مجلس من خالل تطبيق "املبارش". عمليا جلستني، جلسة للمصادقة 

الخامسية  الخطة  لعام 2019،  السنوي  التقرير  للمصادقة عىل  ثانية  األرنونا، وجلسة  أمر  عىل 

ملفعال هبايس، ترميم النادي القروي وأمور جارية أخرى. 

أفحص يف كل سنة وعىل مدار سنوات كثرية معطى مثري. كم يشكل دخل رصيبة االرنونا التي 

التي ترصف عمليا يف خدمات للسكان وللمحال  السكان، من مجمل ميزانية املجلس،  يدفعها 

التجارية يف نفوذ املجلس؟ سأتطرق لهذا السؤال األسبوع القادم.... 

التقيت األسبوع املنرصم مع املبادرين من "واحة روم". باإلضافة لجلسة املجلس التي شارك فيها 

التقيت أيضا سكان وممثيل جمهور من مكمون، كيشور، لوطيم )مرتني(،  البلدات،  ممثلو كل 

متسبي أفيف، موران، سالمة، عتسمون، مورشيت ويعاد.

كنت األسبوع املايض يف وزارة الداخلية يف القدس ويف مركز املجالس اإلقليمية يف تل أبيب. كيل 

أمل بأننا ال نقف أمام "موجة ثانية" من الكورونا، ولكن يف حال أن األمر صحيح، فإننا سنعمل 

مجددا وفق كل التعليامت وبحسب قيمنا وقدراتنا. 

لجنة الرفاه التابعة ملركز املجالس، والتي أترأسها، تحاول تشجيع سكن ذوي االحتياجات الخاصة 

التفكري يف هذا املوضوع. يف نهاية املطاف  القروية. أطلب من كل سكان مسغاف  البلدات  يف 

أصحاب االحتياجات الخاصة، هم أوالدنا وإخوتنا. ممكن القول بأنهم ليسوا بالضبط "هم" وإمنا 

هم جزء من "نحن". 

التقيت األسبوع املايض مع رئييس مجلس سابقني - أريك راز وإيرز كريزيلر.

أجتهد قدر استطاعتي "لحفظ معرفة"، وللتعامل باحرتام الستمرارية العمل عىل مدار السنوات 

يف مسغاف.

برنامج  للمشاعر. هذا  مثريا  االبتدائية يف سالمة،  للمدرسة  النور"  "درب  منح جائزة  كان حفل 

شاركوا يف  الذين  املدرسة  والتكنولوجيا، وطالب  الوقاية  الكهرباء،  الوعي حول  رفع  إىل  يهدف 

الحفل ذكرونا يف "طعم الحياة"! 

قرأنا يوم السبت قضية "حوكات- الدستور" والتي تحدث عمليا بعد 38 سنة من القضية السابقة. 

يف موضوع رماد البقرة الحمراء وطهارة امليت، دامئا أفكر بأن ليس كل أمر من املقرر أن يكون 

مفهوما. يف موضوع طلب املرور يف أرض موآب وأدوم، استذكر ما كتب حاييم فايتسامن عن 

لقائه مع األمري فيصل.

"ضابط"  املطاف  نهاية  أصبح يف  والذي  "فتى هوامش"   - يفتاح هجلعدي  قرأنا عن  البرتاء  يف 

ومنقذ. صحة! أسبوع جيد! 

مع خالص املودة واالحرتام 

داين عربي
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