
 

الصندوق القومي إلرسائيل )ككال( هي مؤسسة مركزية يف عملية بناء مستقبل مسغاف. وكانت يف املايض 

مؤسسة مركزية يف بناء مسغاف. معظم أرايض مسغاف هي تحت مسؤولية وإدارة الكرين كييمت. غابات 

الكرين كييمت - غابة أحيهود، غابة سيغف/يوفاليم، وغابة شخانيا، هي غابات تم غرسها وصيانتها بواسطة 

الكرين كييمت. باإلضافة لغابات نيطع أدوم، هنالك عرشات أالف الدومنات الحرجية والطبيعية قد مرت 

بعملية تقليم وتخفيف كثافة لتحسني األحراج الطبيعية بواسطة عامل الغابات من الكرين كييمت، ويصل 

عدد مساحتها مع مناطق املحميات الطبيعية يف مناطق نفوذ مسغاف اىل اكرث من - 100،000 دونم وهي 

تساوي حوايل - 75% من مناطق نفوذ مسغاف. 

تاريخ مسغاف مرتبط بتاريخ الكرين كييمت. البدو الذين كانوا هنا قبل بناء البلدات حافظوا عىل غابات 

الكرين كييمت. وكذلك مواطني بلدات مسغاف األوىل سيغف ويودفات يف بداية طريقهم، اعتاشوا من 

العمل يف الكرين كييمت. كل بلدات مسغاف اليهودية والبدوية أقيمت بقسمها األكرب يف مناطق كانت 

مشمولة يف أوامر الغابات منذ زمن االنتداب وعىل أرايض اشرتتها الكرين كييمت ورشكة هيمونوتا. وعىل 

عكس التفكري املقبول مل يتم مصادرة ارايض لبناء املناطري. تقريبا فان كل مناطق بلدات مسغاف اليهودية 

والبدوية تم اقتطاعها من غابات انتدابية وكانت مبلكية الدولة أو الكرين كييمت. مساحة األرايض الكيل 

لبلدات مسغاف اليهودية حوايل 15 ألف دونم والبدوية يف مسغاف حوايل 10 االف دونم اخرى ومعا 

تساوي 25 الف دونم. للمقارنه فإن مساحة البلدة املجاورة طمرة مع عدد سكان شبيه هي 30 الف دونم. 

تعمل الكرين كييمت عىل تطوير مناطق متنزهات يف داخل مرج سخنني، بلدات مرج بيت هكريم، طمرة، 

شفاعمرو وغريها، متنزهات بلدية محدودة من حيث حجمها. مناطق الغابات يف مسغاف هي للجمهور 

عامة. ومواطني املنطقه بحاجة إىل رئة خرضاء، وكذلك مواطني التجمع السكاين حيفا ومركز البالد هم من 

رواد غابات الكرين كييمت يف مسغاف.

قام املجلس وبالرشاكة مع الكرين كييمت  بإعداد مخطط توجيهي لغابة سيغف. وضعت رؤية مشرتكة 

لغابة متاحة ومصانة مع مداخل يف منطقة املوقف القائم/رأس العصفور، شبكة مسارات للدراجات الهوائية 

وامليش من كل األنواع، جرس للدراجات الهوائية واملشاة فوق شارع 805، إلتاحة الوصول اىل خربة راس 

الزيت ومسارات اندورو باتجاه وادي حيلزون وشعب، وتأهيل كامل لكسارة سيغف كمتنزه عام ومصان. 

تساعد الكرين كييمت بشكل كبري بالعمل عىل منع  حرائق الغابات واالحراج التي تشكل مصدرا لرضر عىل 

سالمة بلداتنا. سأتطرق لذلك بتوسع األسبوع القادم.

أجرينا تعديالت يف غابة سيغف يف املرحلة األوىل عىل تنظيامت السري، وتم إغالق معظم الطرق أمام 

مركبات ذات املحرك. وكام هو مفهوم فإن هذا عبارة عن إجراء تشارك فيه مجتمعات مسغاف ومجتمعات 

أخرى تستعمل الغابة. ستخصص يف نهاية األمر طرقا من أجل الوصول والتوقف يف مواقف مخصصة، 

ولركوب الدراجات الهوائية، امليش والرياضة، وكذلك طريق للدراجات النارية والرتاكتورونات، والتي لن 

يكون فيها حركة مشاة ودراجات هوائية. تم فرض تقييدات يف أماكن أخرى يف البالد عىل ساعات وأيام 

النشاطات. املحاولة التي تقوم بها الكرين كييمت بهدف تغيري منط سلوك رواد الغابة وتقليص حركة 

املوتورات وهذا إجراء يتطلب وقتا أطول كام يحدث عند كل تغيري يف املجتمع او ككل تغيري ثقايف.  

كلنا نريد غابة متاحة الوصول إليها، خرضاء ونظيفة، وال يوجد أحد يرىض بإلقاء النفايات أو تخريب الغابة 

عند االستعامل وقيادة السيارات رباعية املحرك دون رقابة. 

قامت إدارة الكرين كييمت األسبوع املايض بزيارة مسغاف وسنحظى قريبا بزيارات اخرى عشية تحويل 

الرؤية لواقع، بالنجاح! 

حاولنا األسبوع املنرصم أن نتقدم بإيجاد الحلول لألماكن املزعجة يف شوارع مسغاف، واملوجودة تحت 

مسؤولية رشكة نتيفي يرسائيل. مفرتق يوفاليم - شارع 784، مفرتق لوطم/معليه تسفيا/الحسينية - شارع 

804، مفرتق حرشيم - شارع 864، مفرتق يودفات - شارع 7955، واألمر األكرث رضورة منها جميعها - شارع 

الوصول اىل متسبيه أفيف. اتُفق خالل اللقاء مع نائب مدير عام الرشكة عىل تنفيذ القياسات املحتلنة 

لكثافة السري ووفقا للنتائج سيتم فحص بدائل للتخطيط من أجل حلول مناسبة. أما بالنسبة للشارع املوصل 

ملتسبيه أفيف فقد اتفق عىل تنفيذه قريبا. سنواصل تجديد كل الدوارات يف شوارع نتيفي يرسائيل عىل 

حساب املجلس وبالتنسيق مع نتيفي يرسائيل.

كنت إيجابيا باملعنى السلبي يف األسبوع االخري، حيث مل أقم بزيارة البلدات وال لقاء املواطنني كاملعتاد. ومع 

كل هذا تحدثت مع مواطنني من طال ايل، عرب النعيم، وياعد. أرجو لكم دوام الصحة!

يحتفل املسلمون هذا األسبوع بعيد األضحى. لكل مواطنينا املسلمني يف مسغاف ولجرياننا املسلمني 

والدروز عيد أضحى مبارك، كل عام وأنتم بألف خري! 

قرأنا يوم السبت قصة ״بلك״. حظيت أن أكون يف فرتات مختلفة يف حيايت قريبا من تربية وتدجني وعالج 

الحمري وكذلك البهائم املعدة للحمل ونقل األحامل وغريها - جامل ونياق، أحصنة وخيل. وراء ضبابية 

األجيال فإننا ننكشف بأصولنا لصور كثرية الستعامل الحمري واالتان ألهداف سالم واستعامل الخيل ألهداف 

حرب. الحدث الجميل الرائع الذي حدث مع بلعام بن عور وحامره انطبع بذاكرة كل ولد يسمع القصة. 

حامر بلعوم يتحدث بلغة اإلنسان ويقول ״ماذا فعلت لك حتى ترضبني؟״ وماذا أجاب بلعام؟ ״لو كان 

سيفا اآلن بيدي لقتلتك! وكان جواب الحامر أنا حامرك الذي امتطيتني منذ زمن حتى اليوم؟״ كام هو 

مفهوم فان الحامر كان محقا وترصفه كان مالمئا للظروف. بلعام هو الذي مل يترصف مبا يناسب الظروف. 

يوجد حواجز مانعة ملرور البقر يف مناطق املراعي يف مسغاف. عندما يفكر وينظر الحامر للحاجز ومير 

خطوة وراء خطوة بحذر يك ال يخبط بني الفتحات - متاما كبني البرش. بدون سبب ننعت الحامر بالغباء 

او العنيد، وحصان ملن يعمل ويبذل جهودا كبرية. رأيت أحصنة تورطت وتسبببت برضر لنفسها بالسياج، 

الحواجز وحتى شوارع رطبة. الحمري واالتان - وال مرة. مثري للتفكري!أسبوع جيد وعيد مبارك.ّ

مع خالص املودة واالحرتام,

داين عربي
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