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لجنة القبول اللوائية املوجودة حسب القانون منذ سنة  2011هي البديل للجنة القبول املحلية
لسكان البلدة األعضاء باللجنة .هي موجودة يف البلدات الجامهريية الصغرية والفت ّية يف الجليل
والنقب ،وتتيح الفرصة أمام سلطة أرايض إرسائيل تخصيص قسائم بشكل موسع لبلدات من هذا
القبيل .وظيفة هذه اللجنة منع تكهنات وامتالك قسائم من قبل أشخاص ال يريدون العيش يف
البلدة ذاتها والسكن بشكل دائم وثابت ،وإمنا ملن ينوي بجدية رشاء قسيمة وبناء بيت للسكن
فيه واملشاركة يف الدفعات والنشاطات الجمة التي يطلب منه املشاركة بها .تُتخذ القرارات
املتعلقة بهؤالء حسب القرارات املجتمعية التي تُتخذ باإلجامع ،والتي تتخذ لكونها قانونية
وحسب ما ينص عليه القانون .ولالطمئنان أكرث وملنع االستعامل املعاكس ،هنالك بند يف قانون
التوسيع بند  6ج الذي ينص :״ال ترفض لجنة القبول مرشح ألسباب عرقية أو دينية أو قومية
أو إعاقة ،مكانة شخيص ،جيل ،والدية ،ميول جنسية أو انتامء حزيب سيايس״ .ومن أجل الرقابة،
فقد ُع ّينت لجنة استئناف رسمية ،تشمل ممثيل جهات حكومية وتُراقب من وزارة العدل .لجنة
القبول اللوائية هي البديل لبيع قسائم البناء لكل من يدفع سع ًرا أكرث.
ال توجد يف كل الجليل عملية بيع لكل من يدفع أكرث .ال يف املجتمع العريب وال يف املدينة .تُخصص
األرايض التي مبلكية الدولة حسب سياسة التفضيل املصحح وبسعر مخفض وممول بنسبة ما
من الدولة يف كل الجليل.يف كل العامل تعترب قوة املجتمعات املحلية واملجتمعات التعاونية ،كلام
كانت مراقبة أكرث وتعمل وفق القانون عىل أنها «يسارية» بينام التخصيص والتمويل لكل من
يدفع أكرث يعترب توجها «ميينيا».
يف الجلسة التي بحثت هذا االسبوع توسيع تعديل  ،8أعلن عضو الكنيست يئري غوالن من
مريتس عن تأييده ،رغم أن اقرتاح القانون قدمه عضو كنيست من حزب ميينا.
التقيت األسبوع املنرصم ،يويس بيلني .وبعد اللقاء قام بنرش خرب واتخذ موقفا «توسع مقابل
املساواة» .واملقصود حسب مفهومي ،هو توسيع صالحية القانون لتشمل بلدات من  400إىل
 600مواطن ،مقابل توسيع بند  6ج.
من املتعارف عليه يف العامل الغريب التفكري بأن املجتمع موجه /ذو إرادة /تطوعي (باالنجليزي-
 )intentional communityهذا أمر جيد ،إذ ميكن منط حياة بديل ذي قيم ،يعمق الرتابط
بني أبناء الجريان ومينحهم امكانية تطبيق القيم مثل التعاون واملساعدة املتبادلة والوجود .ويف
املقابل فإن مجتمع مغلق ومنغلق ،أمر غري جيد ،يخلق حالة من العزل ،االنشقاق واالستعالء.
كيف نقسم البلدة املجتمعية وفق هذا التقسيم؟ بلدة؟ كيبوتس؟ بلدة بدوية غري معرتف والتي
تتحول لبلدة؟ الكل يتعلق بعني املتمعن باألمر.
مجتمعات وبلدات مسغاف كلها يهودا وعربا منغمسني ببناء بلدات جديدة ودامئة مع تعاقب
األجيال .كم من الوقت يستغرق هذا؟ كم جيل؟ كم أزمة؟ كم تسوية؟ أي املؤسسات نحتاح؟ أي
مبانٍ ؟ وكم من املال يتوجب عىل كل واحد أن يتربع للمجموع؟ للمسجد /الكنيس /الكنيسة؟
لنادي الشبيبة؟ كم ستدفع العائلة مبلغا ماليا؟ كم دفعة ملرة واحدة للصندوق املشرتك؟
يف البلدات املجتمعية يف مسغاف توجد جمعية تعاونية فاعلة تعمل عىل البناء املجتمعي.
يعقدون اجتامعا بالقرية ،يختارون طواقم لجان متطوعني يعملون مع الشبيبة ،الطفولة املبكرة،
الجيل الثالث ،األمور الدينية ،وجه البلدة والتخصري ،بالصيانه واالعداد ،باألمن ،التعاون املتبادل
يف مسرية الحياة منذ الوالدة حتى  .120يف الحزن والعزاء أيضا .ويف االستعداد لحاالت الطوارئ
وتزويد الخدمات الحيوية بالطوارى أيضا.
يف نهاية األمر يتوجب اتخاذ القرار بالنسبة للتعامل األسايس -هل البلدة املجتمعية هي نتاج
مجتمعي /اجتامعي أم مرشوع عقارات؟
ُدعيت االسبوع املايض للقاء مع حزب العمل يف الكنيست ،وعرضت أمامهم موضوع تعديل
 8لنظم الجمعيات التعاونية املسمى «قانون لجان القبول» .أجري اللقاء يف أحد الكيبوتسات
التي كنت مشاركا باملايض بتغيري ومالمئة الدستور وأسلوب الحياة فيه ،وذلك كتهيئة إلستيعاب
الجيل الذي يليه (الجيل الثالث /الرابع) .الكيبوتس الذي أقيم يف منطقة تحولت ملنطقة مركزية
عليها طلب يف الدولة .اللقاء كان يف نفس الغرفة التي أُجريت فيها الجلسات حول واجبات
املجتمع واألشخاص باملجتمع حول تراث وتركة أناس رحلوا عن الدنيا قبل  50عاما .وأيضا عن
األمن الناتج من املمتلكات والرثوة الذاتية ،مقابل األمن النابع من التكافل املتبادل .هنالك
أسئلة مجتمعية ثقيلة ويتوجب التوغل عميقا لدراسة القيم ،يك نتمكن من اإلجابة عليها .عدت
األسبوع املايض ،للغرفة ذاتها بعد  ١٥عاما اللتقي منتخبي جمهور وزراء ناشطني يف حزب العمل
األسطوري.

لحزب العمل تاريخ طويل بالعمل عىل االستيطان والتعاون ،وكذلك دعم ومشاركة يف البناء
املجتمعي .تاريخ طويل من العطاء والعمل .فوجئت من مدى املعارضة .األسباب األساسية هي
املخاوف من اإللغاء وأنواع مختلفة من التمييز.
عىل ما يبدو يتوجب أن تسمى لجنة القبول بلجنة قبول التنوع واألختالف واستيعابهم .ورمبا
يجب تغيري اسم ״منظمة تعاونية״ ليشء آخر ،مثل ائتالف تطوعي دميوقراطي.
مواقفنا تجاه كل أمر متيل للدوغامئية .هي تتأثر من مواقف اآلخرين اذا كان ذلك نتيجة
ملعارضتنا أو موافقتنا معهم مبواضيع أخرى.
سؤال مهم آخر ،هو هل بناء بلدة جديدة هو أمر مرغوب به؟
كنت مشاركا يف سنوات التسعينات بالرتدد بالنسبة القامة بلدة عرب النعيم .كانت تعيش يف
حينه يف املكان حوايل  50-عائلة وكذلك ببلدة الضميدة .يف البلدتني كانت قيادة واضحة وترابط
اجتامعي .وكان رئيس لجنة الضميدة ناشطا يف لجنة (جمعية) األربعني  -منظمة عملت عىل
االعرتاف بقرى بدوية مسلوبة االعرتاف .انتبهوا الختيار كلمة جمعية.
يف هذه القرى غري املعرتف بها عاشوا أناسا ،قسم منهم عىل أرض مبلكيتهم ،وقسم عىل أرض
مشاع ليست مبلكيتهم .اقرتح جميعهم بديل استالم أرايض للبناء يف مكان آخر .وضعت كسائر
سكان مسغاف بانه يجب تنظيم هذه القرى مبكانها الحايل ومتكينهم من بناء بلدة جديدة ،وهذا
ما حدث بالفعل .إذ تم تخصيص جزء من قسائم سلطة دائرة أرايض إرسائيل لتنظيم السكن يف
عرب النعيم والتي كانت معدة باألساس لتوسيع البلدة املجاورة إشحار .بلدة إشحار هي بلدة
مجتمعية تدمج بني متدينني وعلامنيني .عرب النعيم وإشحار أيضا هي بلدات حديثة يف الريف
وكذلك الضميدة .نحن يف مسغاف ننشغل بالبناء .ننشغل بالدمج واالستيعاب .ال ننشغل باإللغاء.
آمل بأن النامذج السياسية يف ارسائيل ال متنع إزالة العوائق ومتكن من التوسع يف إشحار وعرب
النعيم أيضا .كيل أمل بأن يصادق عىل توسيع صالحية لجان القبول اللوائية إىل .600

صادقت األسبوع املايض ،إدارة املركز الجامهريي عىل ميزانية  .2022وضعت أهداف لتوسيع
نشاط الدورات ،فعاليات الشبيبة ،النشاط يف العناقيد والفعاليات الثقافية .وضعت أهدافا لها.
كيل أمل أن يلحق اي رضر بالربامج نتيجة موجة كورونا جديدة.
اجتمعت إدارة املجلس األسبوع املايض ،وبحثت سياسة استيعاب املصانع يف املنطقة الصناعية
ترديون ،وبرنامج هيئة املجلس التشخيصية لسنة  2021املقرر عقدها هذا االسبوع.

قمت األسبوع املايض بزيارة بلدة بليخ ،التقيت بإدارة البلدة وناشطني يف مجال التوعية والبناء يف
املجلس .كل بلدات مسغاف مميزة ولكن بليخ هو كيبوتس تربوي ومتشابك ومميز بشكل خاص.

التقيت األسبوع املايض ،منتخب جمهور ومواطنني من الضميدة ،إشحار ،معليه تسفيا ،الحسينية،
عرب النعيم ،هار حلوتس ،يودفات وموريشت.

قرأنا يوم السبت يف قصة ״األسامء״ عن موقع الشهب املشتعل .بعد سنوات يف الصحراء ،يستلم
النبي موىس مهمة .جوابا عىل السؤال مبا يتعلق باسم الخالق ،مكتوب ״أكون كيفام أكون..״.
هناك أسئلة من املفضل أن تبقى دون أجوبة أحيانا.
احتفل يوم السبت النصارى يف أرجاء العامل ،بالجليل وبلدات مسغاف ،بعيد امليالد .نحتفل يف
نهاية األسبوع ببداية سنة  .2022عيد مبارك لعائلة نقوال يف رأس العني ولكل املواطني والجريان
النصارى .عيد ميالد مجيد!

مع خالص املودة واالحرتام,
داين عربي

