
بلدات  وتنمية  تطوير  استمرار  امام  مانًعا  تقف  مجاالت  ثالث  يف  ومعيقات  صعوبات  يوجد 

مسغاف اليهودية والبدوية. 

1- تخطيط قانوين.

2- تكلفة قسائم البناء- األرض والتطوير. 

3- إجراء تخصيص قسائم األرض. 

سأتطرق كل أسبوع لواحد من املعيقات الثالث. شّكل مانع التخطيط القانوين عىل مدار سنوات 

البلدات اليهودية. عىل سبيل املثال، تم االعرتاف ببلدة  عديدة صعوبة عىل تنظيم األرايض يف 

عرب النعيم بقرار حكومي سنة 1998، ولكن التخطيط التنظيمي استمر حتى سنة 2017، وعىل 

بهذا  املواطنون  عاش  الهيكلية.  الخارطة  وتوسيع  لحتلنة  اليوم،  فإن هناك حاجة،  الواقع  أرض 

تراخيص  استصدار  قدراتهم عىل  من  مام حد  أساسية،  تحتية  بنية  دون  سنة   20 مدة   املكان 

بإجراءات تخطيطية تعتمد عىل عملية تجسري وتسوية  تتقدم  فإنها  العني  بلدة رأس  أما  بناء. 

ويتواصل  التخطيط،  ودائرة  الداخلية  وزارة  الوطنية،  والحدائق  الطبيعة  سلطة  املواطنني،  بني 

هذا اإلجراء منذ  20 عاًما. أما يف وادي سالمة، فتجري هناك أجراءات تخطيطية لتوسيع البلدة 

البلدة  كل  لتوسيع  مجدًدا  التخطيط  يجري  الحسينية  يف  السكنية.  الوحدات  مئات  الستيعاب 

واضافة مناطق ووحدات سكنية كبرية.

مالءمة التخطيط القانوين لالحتياجات والتوجهات السكانية وألمناط البناء الحالية هو تحٍد يف كل 

مكان. عىل سبيل املثال، مدينة سخنني، أعدت مؤخرًا مخططا شامال، ليتسع ألكرث من 100,000 

مواطن، رغم أن عدد السكان الحايل هو 32,000 نسمة. وكذلك املخطط الشامل ملدينة كرمئيل 

هو ألكرث من-100,000 نسمة، رغم أن عدد سكانها الحايل هو أقل من -50,000. 

ال يوجد احتياطي قسائم بناء غري مسوقة يف معظم بلدات مسغاف البدوية. ومن املفهوم ضمًنا 

الوضع  املخطط.  خارج  السابق  يف  كانت  إضافية  ملناطق  خارًجا  ينطلق  كل مخطط جديد  أن 

يف البلدات اليهودية ليس شبيًها، إذ أن هناك احتياطي قسائم بناء يف معظمها، متوفر وجاهز 

لتوسيع آخر أو إثنني حتى 50-100 وحدة سكنية. يف بلدات أخرى ال يوجد. عندما يطلب إجراء 

توسعة أو زيادة خارطة هيكلية، يُطلب إجراء تخطيطي، قد يستغرق سنوات غري قليلة، وعىل 

سبيل املثال بلدة يودفات البلدة اليهودية األوىل يف مسغاف والتي وصلت حتى أقىص االستيعاب، 

وحسب الخارطة الهيكلية اللوائية والتي تم تبنيها من قبل الخارطة الهيكلية القطرية، تم تحديد 

كمية االستيعاب ل 300 وحدة سكنية.

 299 التوسعة   وتشمل   .2005 سنة  للتوسعة  هيكلية  خارطة  تخطيط  بإجراءات  البلدة  بدأت 

وحدة سكنية سارية املفعول منها حوايل- 220 مبنية و 40 يتم تسويقها وهي قيد اإلنشاء. يوجد 

لهذه السنة احتياطي حوايل -30 قسيمة بناء أحادية العائلة غري مسوقة. 

تم التخطيط خالل سنتني ويف سنة -2007 

متت املصادقة يف لجنة التخطيط والبناء عىل مخطط لتوسيع البلدة بحوايل -100 وحدة سكنية 

ُسلّمت  قد  ذلك.  وغري  ومجاري  مياه  ملحق  مواصالت،  ملحق  طبيعي،  جامل  ملحق  وتشمل 

الخارطة ملواصلة العمل والتقدم يف مراحل التصديق يف اللجنة اللوائية يف النارصة. ومبا أن عدد 

وحدات السكن كانت أعىل من قدرة استيعاب البلدة )״الئحة  2״( كام وضعت بالخرائط الهيكلية 

اللوائية والقطرية، فهذا يستوجب الحصول عىل مصادقة مجلس التخطيط والبناء القطري.

اللجنة  يف  عقد جلسة  بإلزام  مطالبة  العليا  العدل  التامسا ملحكمة   2009- سنة  البلدة  قدمت 

اللوائية. ويف سنة -2011 تم تسويق كل الوحدات السكنية ومل يتبق اي احتياطي لتجديد البلدة. 

ويف جلسة أجريت سنة -2012، يف محكمة العدل العليا، قُدم طلبا لتصحيح وتعديل الخارطة 

الهيكلية القطرية يك يتسنى توسيع بلدة يودفات وحينها فقط يتم البحث والنظر يف الخارطة. 

سنة -2014 وبعد بذل جهود متواصلة اتُخذ قرارا يف املجلس القطري وُشقت الطريق للتقدم 

مكتب  وتوجيهات  تعليامت  وفق  مجدًدا  التخطيط  أجراءات  انتهت   2015- سنة  الخارطة.  يف 

املحلية.  اللجنة  يف  أخرى  مرة  بالخارطة  البحث  تم  سنة-2017  املحتلنة(.  )االخبار  التخطيط. 

ويف سنة -2018 نرشت اللجنة اللوائية تعليامت لتغيري التخطيط وكان أهمها تقليص القسائم 

وتكثيف البناء فيها، طالبوا أن يكون قسم من البناء يف مناطق خرضاء، خالية من األبننية، داخل 

البلدة وبني البيوت القامئة، وتقليص توسيع املخطط خارج حدود الخارطة السابقة. وبعد تجهيز 

الخارطة من جديد )يف املرة الثالثة( تم وضعها عىل جدول البحث سنة -2019 ويف نهاية األمر 

حصلت عىل مصادقة قانونية بعد النرش يف الجريدة الرسمية سنة-2021. وّسعت الخارطة البلدة 

بحوايل- 20 دومنا، وأضافت باملجمل 101 وحدة سكنية، القسم األكرب منها شقق باإلمكان بناءها 

فقط عىل يد عدة عائالت معا. بشكل عام فإن اإلجراء منذ بدايته حتى نهايته استغرق 16 سنة. 

يف الوقت الذي مل تكن فيه أي معارضة من أي جسم رسمي أو خاص او سلطة رسمية. قد رافق 

املفصل  التخطيط  إجراءات  بدأت  مبارشة  بامليزانية.  تقييد  متميزا ودون  مهنيا  الخارطة طاقام 

للبنية العامة والتسويق. ومن املتوقع أن يبدأ السكن يف أول البيوت بشهر أيار من عام 2024، 

اي حوايل - 20 سنة بعد بدء االجراء. 

ياعد، عتسمون،  بليخ، كيشور، تسوريت،  بلدة موران، حرشيم، كمون، توفال،  تتواجد كل من 

شخانيا، كورنيت ومانوف،يف مرحلة كهذه أو أخرى، أي مرحلة تخطيط لزيادة قدرة االستيعاب 

إلجراء  بحاجة  فإنها  ويودفات،  غيلون  يوفاليم،  لفون،  ايل،  طال  بلدات  أما  البلدة.  وتوسيع 

تخطيطي للتوسيع وتنظيم وحدات سكنية إضافية للتسويق خالل  10-15 سنة.

عىل املدى الطويل فإن كل بلدة تحتاج تغيريا كهذا أو آخر يف الخارطة الهيكلية الخاصة به. يعمل 

وحدات   5-4( املكتظ  للبناء  مناطق  إليجاد  وتوجيهية  عامة  خارطة  إعداد  عىل  حاليا  املجلس 

للدونم الواحد( يف بلدات مسغاف. وكام هو مفهوم فإن وترية التقدم بالتخطيط وتوسيع بلدات 

مسغاف يتعلق بجهات إضافية سأتحدث عنها بتوسع يف األسبوع القادم. 

 

التقيت األسبوع املايض، جهات رفيعة املستوى، التي تعالج هذه املوانع الثالثة- تخطيط، تكلفة 

وإجراء التخصيص. 

التقيت مخططة اللواء الجديدة وممثيل دائرة التخطيط وبحثنا خرائط هيكلية  قيد التخطيط.

التقيت مديرة البناء القروي يف وزارة اإلسكان وبحثنا مبشاركة الوزارة يف البنى العامة يف بلدات 

مسغاف.

التقيت مديرة« اتفاقيات زراعية« التي تعالج كل الحيز القروي من قبل سلطة أرايض إرسائيل مع 

مدير لواء الشامل، وبحثنا موضوع تكاليف القسائم يف البلدات البدوية واليهودية.

التقيت، األسبوع املايض، وزير اإلسكان الذي يشغل أيضا، رئيس مجلس أرايض إرسائيل وبحثنا 

سياسة سلطة أرايض إرسائيل ووزارة اإلسكان ومساهمة وزارة اإلسكان يف البنى العامة وكذلك 

قضية تطبيق قانون لجان القبول.

التقيت وزير االقتصاد حول موضوع التطوير يف مناطق التشغيل املشرتكة مع سلطات مجاورة 

مثل سخنني، دير األسد، كفر مندا/ برئ املكسور. التقيت مجددا نائب الوزير خالل جلسة أخرى 

حول لجان القبول وموقف حزبه- مريتس، من اقرتاح القانون. 

استمرارا للقايئ بوزير الزراعة، فقد قام مساعد الوزير بزيارة مسغاف. 

هراريت  ركيفت،  الحسينية،    ، إشحار  من  جمهور  وممثيل  ومواطنني  مانوف  ممثيل  التقيت 

تسوريت.

أبناء  من  الله-  رحمة  عليه  األخري،  ملثواه  سحياين،  ايرز  جرنال،  نائب  املايض،  األسبوع  رافقت، 

مسغاف األفاضل. وضعت إكليال من الزهور، باسمكم- كل عاميل ومواطني املجلس من األجيال 

املتعاقبة. الله يرحمه. رحل عنا أيضا صديقي القديم، رزق نقوال، الله يرحمه. سامحوين الين ال 

أذكر هنا كل من رحل إىل العامل اآلخر من بلدات مسغاف، وإمنا فقط هؤالء الذين لهم عالقة 

مبناسابات جامهريية حسب اعتقادي. عىل كل حال الله يرحم صديقتي من يودفات وكل املوىت 

يف مسغاف ويعزي كل الثكىل يف عزاءات صهيون وأورشليم. 

 

قرأنا يوم السبت قصة ״جاء״ عن املصائب الثالث األخرية، ذبيحة عيد الفصح األوىل، والية الفصح 

أبناء إرسائيل إىل املسار بعد طردهم من مرص ومل يقدروا عىل املكوث  التي خرج فيها  األوىل 

والوقوع تحت خطر االصطياد. طريق طويل وصعب اجتازوا حتى يصل أوالدهم إىل أرض امليعاد. 

يف الخالص يوجد جملة ״كالتابور يف الجبال ومثل الكرمل بالبحر، يوما سيأيت״. من الكنيس يف 

يودفات، نرى جبل الكرمل ״يلتقي״ بالبحر. نحن نقرأ التوراة بلغة حديثنا- العرببة، ويف أرض 

وطننا- أرض إرسائيل. حظينا بجزء من بناء الوطن. عزاؤنا يف بناء صهيون!

مع خالص املودة واالحرتام,

داين عربي
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