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مع خالص املودة واالحرتام,

داين عربي

شاركت األسبوع املايض بلقاءات متواصلة مع جهتني ذات تأثري كبري عىل مسغاف عىل املدى القريب 

والبعيد، ولكنهام غري معروفني بشكل واضح ملعظم املواطنني. العنرص األول هو مديرية التخطيط. يتم 

التقدم بخرائط هيكلية شاملة، اجراءات فامتال، تغيريات املخططات هيكلية وملخططات لوائية وقطرية، 

اجراءات تخطيط للمواصالت، خدمات صحية، مناطق تشغيل، و 30 بلدة متجاورة. هذه املخططات 

ذات صلة وتأثري عىل كل املنطقة، وعىل مستقبل بلدات مسغاف. يجري التقدم باملخططات يف البلدات 

التقدم بالخرائط وتحقيقها ستحدد  اليهودية، بلدات صغرية وبلدات كبرية، وترية  العربية والبلدات 

مستقبل املنطقة. لدينا اآلن اهتامم مبخزون من الخرائط التي يتم التقدم بها بالتوازي ببلدات سخنني 

وجولس. عالقتي مبقر التخطيط الوطني واملجلس القطري للتخطيط والبناء هي عالقة متينة ويومية. 

كيل امل بأن تساعد هذه العالقة عىل تطوير البلدات املجاورة مع املحافظة عىل خصوصية وصبغة 

املناطق املفتوحة، املحميات الطبيعية،  الغابة والطبيعة، وكذلك بلدات مسغاف القروية/ املجتمعية. 

العنرص الثاين- جناح االتحاد التعاوين )وزارة االقتصاد(. يف كل بلدات مسغاف اليهودية هنالك جمعيات 

تعاونية تدير املجاالت املجتمعية بالبلدات. كل الجمعيات تنظم مؤمترات عامة من أجل املصادقة عىل 

امليزانية منذ البداية واملصادقة عىل التقارير املالية يف وقت الحق، وانتخاب إدارة اللجان، واملصادقة 

عىل رضائب جديدة سنوية وخاصة يف كل بلدات مسغاف اليهودية وإتخاذ قرارات مبدئية. يف قسم 

كبري من بلدات مسغاف توجد جمعيتان تعاونيتان أو أكرث. املراقبة والتنظيم يف الجمعيات تقع عىل 

مسؤولية قسم االتحاد التعاوين. عالقتي مع القسم ومع مسجلة الجمعيات التعاونية قد يؤثر عىل منط 

سري البلدات واملجلس عىل مدى السنوات، وكذلك عىل امكانية التقدم بالبناء املجتمعي لسنوات قادمة.  

هذان العنرصان املهنيان املهامن هام أجسام اعرفها معرفة قريبة وشخصية منذ أكرث من -30 عاما. كنت 

عضوا بلجنة البناء السكني من قبل هيئة املجلس اإلقليمي مسغاف، يف 1995. عملت عىل التسويات 

والتجسريات يف الجمعيات التعاونية وعينت يف عرشات اللجان املعينة ومئات االستيضاحات ومراقبة 

قسم االتحاد التعاوين منذ سنة 1992 وحتى بدء خدمتي ألهايل مسغاف كرئيس مجلس سنة -2018. 

هيئة املجلس وأنا وكل الطاقم املهني يف املجلس نرافق ونتشابك بكل إجراء تطوير ببلدات مسغاف يف مجال 

التخطيط ويف مجال الرقابة عىل االتحاد التعاوين. تعلمت عىل مدار السنني بأن التشابك واملعرفة ليست 

كفيلة بالسيطرة والقدرة عىل التوجيه، ولكن هي تتيح التأثري عىل اإلجراءات االسرتاتيجية والجوهرية.   

يتذكر عدد من مواطني مسغاف طيور النعام  يف ركيفت، اللجنة املعينة يف جمعية موريشت القدمية، 

معمل اللحمة يف منوف او مصنع الجوارب يف؟ املشرتك بينها جميعا هو العالقة مع املراقبة لالتحاد 

التعاوين. بلدات مسغاف ال تتميز بالنشاط الزراعي املتعدد ولكن كل البلدات اليهودية تقريبا مرت 

مراحل تغيري هيكيل، تغيري تنويع ودمج جمعيات خالل السنني. 

النشاطات والرضائب التي تدار بواسطة الجمعيات التعاونية هي طبقة مهمة يف كل بلدات مسغاف 

اليهودية. 

كانت إدارة مجال املاء يف الحارة الغربية بوادي سالمة بواسطة لجنة تعاونية تدار حاليا بواسطة مؤمتن 

معني. توصلنا  األسبوع املايض لتسوية، سيتم مبوجبها نقل إدارة مجال املاء بشكل منظم لرشكة إتحاد 

مياه مسغاف. منط العمل والتطوير يف البلدات البدوية يف مسغاف يختلف عنه يف البلدات اليهودية 

ألسباب كثرية. يف البلدات البدوية ال توجد جمعيات تعاونية تجبي الرضائب مببالغ آالف الشواقل سنويا 

لصالح املجتمع. يف البلدات البدوية توجد أنظمة مساعدة متبادلة وتعاون مجتمعي عىل أساس عائيل 

وقبيل. وعرب التقاليد الدينية. اللجان املحلية يف البلدات البدوية تدفع وتعالج كل املتطلبات املتعلقة 

بالسكان واملجتمع املحيل بواسطة ميزانية تنقل إليها من املجلس االقليمي مسغاف فقط. اعتادوا يف 

مسغاف عىل مدار السنوات بتفضيل تصحيحي وتخصيص ميزانيات للبلدات البدوية كبرية وأكرث من 

البلدات اليهودية. يف السنتني األخريتني رفعنا من مستوى التشابك والرقابة عىل أداء اللجان املحلية 

املايل، ونجحوا بتجنيد مبالغ كبرية لتطوير ومتكني التعليم غري الرسمي وجودة البيئة يف بشكل جاٍر.

يف مجال أداء البلدات البدوية أيضا أنا مخرضم. عينت كمركز ومحاسب مرافق يف بلدة الكامنة قبل أكرث 

من -20 سنة يف املرة األوىل. ترافق تطوير البلدات الصغرية ضميدة، رأس العني وعرب النعيم وتتابع 

تطورها من الصفر حتى ال״100״ منذ سنوات وأجيال.  تحديات التطوير واإلدارة أيضا يف بلدات أكرب 

مثل الكامنة، الحسينية، ووادي سالمه معروفة لدي منذ زمن.

بشكل عام فإن أداء كل بلدات مسغاف اليهودية والبدوية هو جيد. يف السنوات الثالث األخرية نجحنا 

بنقل الكثري من العبء املايل الذي كان ملقى عىل كاهل الجمعيات ملسؤولية املجلس ويف املقابل 

نجحنا بزيادة امليزانية املنقولة للبلدات والعناقيد، هذا إنجاز مثري ومميز، خاصة جراء أزمة الكورونا، 

انخفاض ״هبة املوازانة״ والجمود املتواصل وحتى تقليص املشاركة من قبل الدولة يف متويل الخدمات 

الرسمية واملحلية.

 

نظم املجلس األسبوع املايض يوم استكامل وتعليم نظري لكل مديري بلدات مسغاف يف وادي سالمة، 

لوطم ومعليه تسفيا. وكام يظهر يف مبادئ األساس مبسغاف - ״اختالف، تعاون، سد الفجوات״ بلدات 

مسغاف هي بالحقيقة فسيفساء مجتمعية. يف لوطم يوجد جمعية مجتمعية، وسكان بدو يف بلدة 

واحدة. يف معليه تسفيا يوجد التزام مجتمعي وتنظيمي إلدارة البلدة ״بطريق هأميان״، ومدرسة خاصة. 

يف وادي سالمة البلدة األكرب واألقدم من ناحية التخطيط بني بلدات مسغاف البدوية، يوجد حارات 

وعائالت مختلفة مع احتياجات ورغبات تطوير ومبفاهيم مجتمعية أيضا. 

تواجدت األسبوع املنرصم يف جلسة وحدة االستيطان مع إدارة قرية وادي سالمة. 

التقيت كام قلت رئيس طاقم التخطيط القطري وطاقم مسجل الجمعيات التعاونية.

استلمت هيئة املجلس رسد مفصل حول تنفيذ ميزانية املجلس لسنة 2021 وكذلك عن تنفيذ أعامل 

مسغاف، جمعية  مياه  واتحاد  االقتصادية  الرشكة  ترديون،  الصناعية  املنطقة  مديرية   - االتحادات 

التخطيط  فإن  املايض  االسبوع  يف  أبلغت  وكام  الرياضية.  والجمعيات  الجامهريي  املركز  مرحافيم، 

املحافظ واإلدارة املرافقة يف فرتة الكورونا أتاحت للجميع اجتياز هذه الفرتة املليئة بالتحديات دون 

عجز مايل، ونحن مبوقع التقدم إىل األمام وزيادة سلة الخدمات يف املجلس من خالل زيادة أخرى يف 

السنوات القريبة - كل االحرتام للمديرين واإلدارة املجلس واالتحادات! 

شارك أكرث من 1.000 مواطن يف املسغافياده التي أجريت يوم الجمعة، وحوايل - 1,500 شخص شاهدوا 

عرض ״السمكة األفعى - داغ ناحاش״ يف متنزه اسرتاليا. يواصل املجلس تطوير وتقديم املناسبات 

الرياضية والثقافية - نواصل رفع املستوى باستمرار! 

قرأنا يوم السبت عن موضوع يف ״ترشيعايت״، وانهينا قراءة أسفار موىس الخمسة ״ويقرأ״. ويصف هذا 

املوضوع الربكة التي ينتظرها أبناء إرسائيل وكذلك اللعنة التي ينتظر أن يلعنوا بها حسب ومعتقداتهم 

״األبكار״  التوراة، ويشار إىل  ورشيعتهم. وبعد ذلك نهاية األسفار املركزية والتفصيل األول لقوانني 

وبدائلها، وكذلك نظام البيع/ وتضمني الحقل بني سنوات املحصول. هذه أنظمة رضيبية التي هي أمر 

تدريجي حسب كمية الحيوانات التي يربيها اإلنسان وكذلك تدريجي مبعنى تحديد االتجار ووسائل 

الرثوة االساسية - أرض زراعية. مر عيد الحصاد ״الغ بعومر״ هذا العام يف مريون بسالم، وكذلك عادة 

مواقد النار واألخطار الناجمة عنها مرت بسالم أيضا. اليوم السادس والثالثني وهي عبارة عن خمسة 

أسابيع ويوم واحد للحصاد - نعمة منذ األساس. أسبوع جيد! 


