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تقوم سلطة أرايض إرسائيل بتخصيص أرض مبلكية حكومية للبناء مبوجب قرارات مجلس أرايض
إرسائيل وسياسة حكومة إرسائيل .معظم الصفقات التي تتم يف مجلس مسغاف واملناطق
املحيطة به ،هي بني سلطة أرايض إرسائيل والسكان الذين يسعون لبناء بيتهم األول .عىل سبيل
املثال قامت سلطة أرايض إرسائيل بتخصيص حوايل  100وحدة سكنية سنة  2021يف عرابة،
حوايل  6وحدات سكنية للدونم الواحد ألبناء البلدة فقط واملعفي من إجراء مناقصة .ويصل مثن
الوحدة السكنية الواحدة ألبناء عرابة حوايل  50الف شيكل شامل تكاليف التطوير.
يف بلدات مسغاف البدوية فإن تخصيص أرض هي إعفاء من إجراء مناقصة حسب طريقة
التسجيل والقرعة .ومن الجدير بالذكر بأن اللجان املحلية البدوية كانت قد توجهت مؤخ ًرا
ملحكمة الشؤون اإلدارية ،نيابة عن السكان مبوضوع كيفية اإلقرار ألن الشخص هو ابن املكان/
ابن البلدة .عىل كل حال فإن األزواج الشابة تستطيع رشاء قسيمة بناء وتتمتع بإعفاء من إجراء
مناقصة من قبل سلطة أرايض إرسائيل مبقياس  2- 3قسائم عىل الدونم الواحد ،بتكلفة  50ألف
شيكل لوحدة السكن ،وال يشمل التطوير العام.
تقوم سلطة أرايض إرسائيل بتخصيص أرايض للبناء لكل من يتلقى توجه من لجنة القبول اللوائية
ويصادق عىل تكاليف تطوير البنية العامة التي تفرض عىل كل ساكن .يف نهاية املطاف فإن
الزوج الشاب صاحب االستحقاق يدفع أكرث من  500ألف شيكل مقابل وحدة سكن عىل قسيمة
بناء مع أعامل تطوير .هنالك نقص بالسكن يف كل البالد وتكاليفه باهظة .تتكون التكاليف من
سعر األرض ،سعر التطوير  ،سياسة الرضائب وقوى السوق .هنالك مجلس سكن مصغر وتدخل
حكومي بهدف توفري سكن متاح يف األماكن التي عليها طلب وكذلك هنا يف املناطق الريفية.
انشغلت بلدات مسغاف البدوية واليهودية بأمر آخر -إقامة وتثبيت البلدات يف ريف دولة
إرسائيل ،يف مناطق ذات أفضلية وطنية ،يف هذا املكان الذي مل تكن فيه بلدة بالسابق .عاش
البدو يف املنطقة مئات السنني دون تنظيم بلداتهم .وكذلك عاش اليهود مئات السنني يف قسم
من بلدات الجليل ولكنهم بدأوا ببناء بلدات يف نهاية القرن التاسع عرش ،وأقاموا بلدات مل تكن
موجودة يف السابق .بلدات ومستوطنات وكيبوتسات وكذلك بلدات مجتمعية منذ مطلع سنوات
السبعينات.
حسب رأيي كان جدي ًرا أن يتم تخصيص أرايض بناء لألزواج الشابة من البلدات املجتمعية عدميي
املسكن مستحقي وزارة اإلسكان ومنحهم تخفيضات كبرية عىل أعامل التطوير كام هو متبع
بالقرى البدوية والعربية املجاورة .وحسب رأيي أيضا فمن املحبذ تخصيص جزء من وحدات
السكن ألبناء املكان كام هو متبع بالقرى البدوية القريبة .من الواضح أمامي بأن تخطيط
وحدات سكن بقياس  6-4وحدات عىل الدونم الواحد .ويف سبيل ذلك نعمل عىل إعداد خارطة
شاملة ملسغاف يف إطار السكن مبقياس  6-4وحدات سكنية عىل الدونم الواحد يف كل بلدات
مسغاف اليهودية والبدوية.
التقيت األسبوع املايض ،وألول مرة وزير اإلسكان الذي يشغل رئيس سلطة أرايض إرسائيل نظرا
ملنصبه .استعرضت أمامه معطيات النمو يف بلدات مسغاف وإمكانية النمو والعوائق وخاصة
التكاليف الباهظة.
التقيت األسبوع املايض ،وزير الزراعة .وزارة الزراعة تعنى أيضا بتطوير القرية .يشغل الوزير
أيضا منصب وزير تطوير الريف الجليل والنقب .هاتان الوزارتان هامتان جدا لوضع سياسة
تطوير بلدات مسغاف.

وزارة الزراعة ووزارة املالية ووزارة القضاء تشارك ولها متثيل يف سلطة أرايض إرسائيل ولها تأثري
عىل اتخاذ القرارات .منذ املصادقة عىل امليزانية فإن معظم الوزارات الحكومية بدأت بالعمل.
كيل أمل بانتهاج سياسة مشجعة للتطوير يف بلدات مسغاف.
املحاوالت التي أقوم بها من أجل تخفيض أسعار قسائم البناء للساكنني هي من أجل أن تعود
بالفائدة عىل استيعاب الشباب وأبناء مسغاف يف البلدات املجتمعية ،وأعمل من أجل هذا
املوضوع يف كل املسارات املتاحة .سأواصل الحتلنة بكل جديد.

تحدثت مع نظريي رئيس بلدية عرابة وأعربت له عن دعمي ودعم كل مواطني مسغاف اليهود
والعرب ملديرة املدرسة ،التي أطلقت عليها النار يف ظروف مروعة .العنف باملجتمع العريب هي
مشكلتنا جميعا .هذا األسبوع يشهد فعاليات حول العنف ضد النساء.
نحن لن نصمت !.هذه حربنا جميعا ونتكاتف معا ،نساء ورجاال ،يهودا وعربا..كفى للعنف!
شارك نائب رئيس املجلس بافتتاح خطة ״تقدم״ لتطوير املجتمع العريب .شارك باالفتتاح الكثري
من املكاتب الحكومية التي لها صلة بالقرار وتؤثر إيجابيا بشكل مبارش عىل سكان مسغاف
العرب البدو وبشكل غري مبارش ايجابيا عىل سائر بلدات مسغاف وكل الجليل .بالنجاح!
تحدثت األسبوع املايض ،مع نائب وزير الدفاع حول معارضتنا بإقامة مروحيات الهواء وكيل أمل
ان تدعم وزارة الدفاع موقفنا.
التقيت ،األسبوع املايض نظرايئ رؤساء املجالس يف الجليل األسفل ،يفنئيل ،كفار تفور ،يسود
همعال ومطيه اشري.
التقيت األسبوع املايض يف وزارة الزراعة ،رئيس مديرية لواء الشامل ورئيس رشكة ״هيمنوتا״ التي
تعمل عىل رشاء أرايض وتركيزها لصالح الكرين كييمت.

صادقت هيئة املجلس عىل ميزانية  .2022هذه امليزانية تعتمد عىل ميزانية الدولة التي صودق
عليها.
عبء العالقات ومصاريف الكورونا ما زالت قامئة وتحظى باهتامم من امليزانية ونحن ننجح
مبالءمة نشاط املجلس للخطة االسرتاتيجية متعددة السنوات .استلم املجلس تقرير حالة تنفيذ
الخطة للتعليم غري الرسمي والتعليم املكمل وبهذا استكمل تقرير حالة كل اللجان االسرتاتيجية
التي أعدت خططا متعددة السنوات؛ تطوير األعامل ،تواصل البلدات ،تعدد األجيال والتعليم
يف قلب املجتمع.

التقيت إدارة توفال وكذلك إدارة لوطم ومواطنني وممثيل جمهور من ياعد ،الضميدة ،رأس
العني ،حي حمدون يف لوطم ،الكامنة ووادي سالمة.

قرأنا يوم السبت قصة ״ويعود״ التي يحىك فيها عن أحالم يوسف ،ومضايقة إخوته له ونزوله
كعبد إىل مرص ،عمله يف بيت بوطيفر ويف السجن ،وحلم وزير البالط ووزير الخبازين .وكذلك
عمل يهودا ومتار وتجاوز التفاهامت يف تلك االزمان والنتيجة  -والدة بريتس الذي سيولد من
صلبه مستقبال ،دافيد بن يشاي و ״واملسيح بن دافيد״ .يف النقاش العام هذه الفرتة ،فإن كلمة
مسيحي أصبحت كلمة مرادفة للتطرف الديني .يوجد هنا جانب آخر ،ممتع/روحاين .أيضا لكل
مصطلح ديني آخر يف كل األديان مثل ״مسيح״ ،״جهاد״ ،״حرب الظالم والنور״ ،״إحياء املوىت״،
وغريها… مساء اليوم إشعال شمعة أوىل يف الحانوكا .يوم السبت القادم يصادف رأس شهر جديد
وحانوكا  -نخرج  3كتب توراة! نور وفرح! انفراجات وتعازي! معجزات وعجائب! أضواء! عيد
حانوكا سعيد وميلء باألمل واملحبة!

مع خالص املودة واالحرتام,
داين عربي

