
آليات اتخاذ القرارات املصريية لتطوير بلدات مسغاف تختلف عام ميكن التفكري املقبول به. اقرتاح 

القرار الذي تم اعداده ملصادقة سلطة أرايض إرسائيل عليه األسبوع املايض هو مثاال مهاًم. وكام كتبت 

باألسبوع املايض ورغم أن الهدف كان من أجل الفائدة، فإن االقرتاح الذي قامت سلطة ارايض ارسائيل 

بصياغته مل يكن اقرتاحا جيدا وهو غري قابل للتطبيق. سلطة أرايض إرسائيل اقرتحت تخفيض قليل 

باألسعار. ومل يتم تجديد تخفيضات إضافية مهمة، والتي انتهت مدة صالحياتها يف السنوات األخرية. 

والنتيجة- قسائم مطورة بتكلفة أكرث من 1 مليون شيكل. تخفيضات بنسبة %10-%15 مقرتحة ملن هو 

ليس من أبناء املكان فقط. 

قمت بتوجه مشرتك مع رؤساء سلطات محلية بالجليل مطالبني بتأجيل االقرتاح. فمنذ سنة  2003 

كل اقرتاح تم بالتنسيق املسبق مع مدير عام سلطة أرايض إرسائيل وصودق باملجلس بالحرف الواحد. 

حاولت هذه املرة أن يحدث أمر آخر. يف نهاية األمر ووفق طلب ممثيل الكرين كييمت وهيمنوتا )6(، 

ممثلة وزارة الزراعة وممثل وزارة الداخلية، )املجموع الكيل 8 من أصل 14( – تم إزالة االقرتاح من 

برنامج اليوم. يف الواقع مل يطرأ تحسن عىل الوضع، ولكن لو تم مترير االقرتاح فإن االحتامل األعظم بأن 

تكون هذه الفائدة الوحيدة التي تُقبل. اآلن كيل أمل بأن ننجح ببناء اقرتاح أقرب أكرث ملطالبنا- تخفيض 

مرتاكم )دون سقف( بحوايل 70% عىل رسوم الرسملة لسلطة دائرة أرايض إرسائيل ومتويل بنسبة %50 

من تكاليف تطوير البنية التحتية للمواصالت.

85% من مواطني الجليل يسكنون يف بلدات األقلية العربية أو يف بلدات مدنية. فقط  15% من سكان 

بلدات الجليل يسكنون بالحيز القروي وهؤالء ال يتمتعون من تخفيضات املكان أو باالشرتاك بتطوير 

بنية املواصالت التحتية.   

التفكري السائد يف أماكن كثرية هو بأن بلدات مسغاف تبذر أرايض للبناء املالصق لألرض، ويتطورون 

ببطء وبزيادات قليلة. ال يوجد شك بأنه عىل املدى املتوسط نحتاج لنجد طريقا لبناء مبان أكرث مكتظة.

جهاز اتخاذ القرارات التخطيطية املهمة لتطوير بلدات مسغاف هو مقصور أكرث عىل فئة معينة. نتيجة 

ملبادريت، قام 14 رئيس مجلس إقليمي يف الشامل، والتي متثل 350 بلدة، بطلب إجراء عمل مهني يقارن 

بني التقدم التخطيطي يف الفناء القروي يف اللواء وبني أوساط أخرى. حيث تبني أن هناك فوارق كبرية 

ليس لصالح املجالس اإلقليمية، مقابل البلدات البلدية والبلدات العربية. يستغرق التخطيط أكرث من  

10 سنوات حتى املصادقة عليه، وقسم كبري من املخططات يتم رفضها بنهاية األمر، رغم استثامر عمل 

عىل مدار الكثري من السنوات. عندما يتم رفض مخطط حنتون بعد سنوات من العمل والكثري من 

الجلسات ال يصل هذا اىل العناوين وحتى لو كان ذلك ميس مبناعة الحيز القروي يف قلب الجليل ومن 

ضمن ذلك كل بلدات مسغاف.

وكذلك سؤال بداية تطبيق تعديل رقم 8- لجان االستقبال اللوائية للبلدات املجتمعية ما زالت مفتوحة، 

الن هناك اعرتاضات قامئة لدى قسم من أحزاب االئتالف.

يف قسم من بلدات مسغاف توجد موانع إضافية للتطوير. عىل سبيل املثال، رشكة هيمونوتا التابعة 

لدائرة أرايض إرسائيل مل تنجح بالتقدم بتبادالت مؤسساتية مقابل سلطة أرايض إرسائيل ألسباب مختلفة 

ومتنوعة. أحاول التقدم بهذا أيًضا. 

أما بالنسبة للبلدات البدوية فإننا نحاول التقدم بخرائط هيكلية يف الحسينية، عرب النعيم، ورأس العني. 

وكذلك تعديالت عىل خرائط يف أماكن مختلفة يف وادي سالمة والضميدة. يف بلدات الكامنة  ووادي 

سالمه والحسينية، نحاول التقدم بتسويق قسائم بناء. التعاون مع سلطة أرايض إرسائيل ووزارة اإلسكان 

ومديرية التخطيط هو جيد، ولكن ما زالت توجد موانع وعراقيل غري قليلة.  

كل هذه املواضيع هي مواضيع مصريية من أجل تطوير بلدات مسغاف. 

- سياسة تشجيع البناء يف الريف )تخفيضات\متويل(.

- سياسة املصادقة عىل الخرائط لتوسيع البلدات )عرض وتوقع وعرض مستقبيل(. 

- سياسة تسويق القسائم )تسجيل وقرعة\لجان القبول\مناقصة(. 

قدرة التأثري عىل اجراءات اتخاذ القرارات يف هذه املجاالت تتعلق بالعمل اليومي، مقابل األجهزة التي 

ال ترتبط باملكاتب الحكومية مبارشة. كذلك سلطة أرايض إرسائيل ودائرة التخطيط. أحاول بالتعاون مع 

بلدية كرميئيل بناء قرار يتعلق بكل هذه املركبات وتشجيع تطوير قلب الجليل.

كل كبار اللواء يف دائرة أرايض إرسائيل جاءوا  األسبوع املنرصم إىل بلدة الكامنة وشاركت بهذا اللقاء 

أنا ونائبي. 

التقيت األسبوع املايض أيضا، إدارة بلدة الحسينية وسمعت رأيها من البدائل التخطيطية التي وضعت 

أمامهم من أجل توسيع خارطة البلدة الهيكلية. 

 WD )Western Digital ( بارليف. إن دخول رشكة  الصناعة  بارك  أدارة  األسبوع املايض اجتمعت 

املسؤولة عن التخطيط وهي مثاال محسوس ومصريي للنجاح، ومن ضمنه رصح الهايتك الذي يتواجد 

طور البناء. ال يوجد شك بأن بنى املواصالت التحتية – القطار والحقا مقطع شارع 6 املخطط له، تساعد 

عىل تطور البارك. بارك بارليف هو املرساة االقتصادية اللوائية وقصة نجاح محلية. توسيع البارك نحو 

الشامل يف طور التخطيط األويل. 

كانت جلسة األسبوع املايض للجنة الثانوية للتخطيط والبناء. آن االوان أن نقول بأننا حظينا بلجنة 

مهنية وماهرة والتي تعمل برسعة وبنجاعة بكل املقاييس. مخططون عىل دراية بكل تفاصيل التخطيط 

املوجه، يستلمون املعلومات عن زبائنهم ويستصدرون املصادقة برسعة فائقة!

التقيت قبل عيد املساخر مديري املركز الجامهريي، الرفاه وقسم املعارف. وكان يف احتفاالت الشبيبة 

تعاون ومسؤولية األهل وبالتعاون مع موظفي املجلس واملدارس. مهم جًدا! 

قدمت التهاين قبل عيد املساخر للعامالت والعاملني االجتامعيني  يف قسم الرفاه، مبناسبة يوم العامل 

االجتامعي العاملي.

التقيت األسبوع املنرصم أعضاء إدارة ونشطاء يف بلدة حوراشيم. الكثري من بلدات مسغاف ترى بنفسها 

أنها بلدات جانبية يف املجلس. قسم بسبب البعد الجغرايف عن مركز الخدمات بجانب مكاتب املجلس 

واملدارس، وقسم بسبب صفات مجتمعية واجتامعية خاصة. ال يوجد أدىن شك بأن صفات حورشيم 

هي خاصة بكل املقاييس. وحتى أن املناخ مختلف.! عىل كل حال، ورغم الصعوبات بتقدم تخطيط 

الخارطة الهيكلية لتوسعة البلدة، يوجد تجديد وعدد متزايد يوما بعد يوم من األوالد، ونعمل نحن 

ونبذل الجهود لتوفري اإلجابات برسعة. 

التقيت األسبوع املايض ممثيل جمهور ومواطنني من يوفاليم، الضميدة، يودفات، متسبيه أفيف، ياعد 

وموريشت. 

احتفلنا بعيد املساخر، وقرأنا أحد االسفار، بعثنا الهدايا للمحتاجني، وفرحنا دون حدود. وفكرنا بالوضع 

املعاكس. القصة التي قرأناها يوم السبت تصف عمل الضحايا. وبعد وصف أنواع الضحايا، يقوم موىس 

عليه السالم بتجميع الطائفة ويقرب أخيه هارون وأوالده  منه. يف ذروة مراسيم تقديس هارون وأوالده 

يشري عليهم موىس بالدم. توقف عمل الضحايا قبل حوايل ألفي سنة. إن صلواتنا والذكرى ألعامل 

الضحايا. كلنا نحتاج إىل التقارب. يوجد صلة ما بني التضحية والقرابة. أسبوع مبارك! 

مع خالص املودة واالحرتام,

داين عربي
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