
 

عرضُت أمام وزارة الداخلية، وزارة الزراعة وتطوير القرية والريف، ووزارة اإلسكان واملالية، خطة إلزالة 

املوانع والتي تشمل مركبات مختلفة وتتطلب قرارات حكومية وقرارات مجلس أرايض إرسائيل مبا يتعلق 

بسياسة األرايض والتخطيط. تشمل الخطة إتاحة امكانية لكل بلدة مجتمعية لتطوير مناطق تشغيل 

وتجارة بواسطة الجمعية البلدية أو بالتعاون فيام بينها وبني الرشكة االقتصادية. القرار بالسامح بهذا هو 

بيد الحكومة/وزارة اإلسكان، وهذا القرار ككل قرار يؤدي إىل تغيري سياسة قامئة، لن يتم البحث فيه قبل 

انتخاب كنيست جديدة وتركيب الحكومة.

الكثري من املبادرات املصريية من أجل تطوير مناطق مبجاالت املواصالت، الصحة، التشغيل واالسكان مل 

تنضج بعد للتنفيذ خالل فرتة الكنيست والحكومة الحالية. املبادرات ستبقى قيد االنتظار لحكومة مستقرة 

تدعمها وتتقدم بها. لقد كان تقدما مببادرة واحدة ووصلت مراحل التنفيذ يف السنة األخرية- ثورة االتصاالت 

ومد األلياف الضوئية. النتيجة هناك شبكة اتصاالت يف - 26 بلدة يف مسغاف وتوجد منافسة بني العديد من 

مزودي االنرتنت فيها جميعا. النتيجة هي تحول إيجايب من حيث رسعة وحجم التوزيع يف الريف والفناء 

القروي، واملجالس اإلقليمية يف كل البالد.  كيف حدث هذا؟ أبدأ كام يقولون بالبداية: 

قسم من االستفادة التي نفذت يف املجلس خالل السنوات األخرية كان تقليص الوظائف اإلدارية وفرض مهام 

أكرث عىل عدد أقل من املديرين. مثال واحد عىل ذلك هو مجال التطوير االقتصادي واألعامل. مدير تطوير 

األعامل يف مسغاف يقوم برتكيز كل هذا املجال والتسويق بشكل خاص، تطوير وإدارة الرشكة االقتصادية، 

إدارة مبادرات يف مجتمع األعامل يف مسغاف يف نواحي مختلفة، تعاون مع سلطات محلية مجاورة، تصليح 

وترميم كسارة سيغف، تطوير املنطقة الصناعية لفون، تطوير مناطق تشغيل يف البلدات وغريه. قبل سنتني 

يف شهر آب 2020، أوكلت ملدير األعامل مرافقة إجراء رشع به يف بلدات غيلون وتسوريت ملد ألياف 

االتصاالت الضوئية يف البنية التحتية التي كانت قامئة ومبلكية البلدات. 

يف شهر أيلول 2020 توجه املجلس بشكل رسمي لوزارة االتصاالت من أجل تأسيس رشكة اتصاالت مستقلة 

وأُجريت لقاءات أولية مع الوزير وموظفني كبار آخرين يف الوزارة. وكانت تدار باملقابل مفاوضات مع رشكة 

بيزك لفحص امكانية التعاون أو مد شبكتهم يف كل بلدات مسغاف. 

يف شهر ترشين أول 2020 قام املجلس بإجراء استطالع اتصاالت بالبلدات، ويف شهر ترشين ثاين 2020 

صادق عىل مد شبكة يف غيلون وتسوريت. يف شهر كانون أول 2020 تم سن قانون األلياف الضوئية 

وأُجريت مالءمات مبخطط مد الشبكة يف مسغاف، وفق القانون، وارتباط خاص مقابل بلدات مسغاف. 

حتى شهر حزيران 2021 أجريت مناقصة ووضع جدول للتزود باالتصال الرسيع وبدأت أعامل مد الشبكة 

يف أربع بلدات فيها البنية التحتية عامة. وهنا ال بد من اإلشارة بأن سؤال امللكية ملناقصة عىل البنى التحتية 

هي معقدة ويوجد خالف قانوين بهذا الصدد بني رشكة بيزك وبلدات كثرية يف مسغاف وجهات كثرية يف 

البالد وكذلك يف مسغاف. 

يف شهر أيلول 2021 قررت رشكة بيزك إجراء منوذج تجريبي يف بلدات مسغاف ومد ألياف ضوئية يف- 26 

بلدة، مع التشديد عىل أن كل البلدات التي بدأ فيها بلورة خطة منافسة. هذا مثال دارج الستيقاظ مزود 

اتصاالت كبري لحظة واحدة قبل خسارته السوق. نفذت أعامل بنية تحتية يف قسم من البلدات ويف قسم 

آخر ُمدت ألياف فقط عىل البنية التحتية القامئة. بلدة معليه تسفيا عىل سبيل املثال، كانت مقطوعة 

عن خطوط البنية التحتية من رشكة بيزك عىل مدار سنوات عديدة وخالل سنة 2021-22 تم مد الشبكة 

والربط بشبكتي اتصاالت رسيعة، إحداها لرشكة بيزك واألخرى لرشكة منافسة. 

يف شهر آذار 2022 توصل املجلس ملد شبكة بديلة منافسة لشبكة بيزك مع رشكة نتسكوم، ويف شهر نيسان 

2022 دخل إىل حيز التنفيذ نظام ألزم رشكة بيزك من متكني مزودين آخرين من استعامل بنيتها التحتية 

وتقديم اتصاالت رسيعة.  وهذا النظام يؤدي كام هو مفهوم إىل انخفاض األسعار واإلرساع بإجراءات كانت 

قيد التنفيذ من قبل بيزك يف مسغاف. رشكة نيتسكوم، باملقابل أعلنت انها تطالب بتغيري الوضع الذي تم 

االتفاق عليه مع املجلس.

خالل الصيف األخري يتم التقدم بأعامل الحفريات التي يقوم بها املجلس يف كمون والكامنة رغم عدم 

الوضوح بشأن منوذج التشغيل املستقبيل. 

وكام ذكر يف الوقت الحايل يف مسغاف هو املجلس اإلقليمي األكرث تقدما مبد األلياف البرصية لالتصال 

الرسيع وقريبا سنقتحم املانع يف البلدات البدوية.  يف -26 بلدة يوجد خدمات من ضمنها يف - 11 يوجد 

شبكتني باملقابل، ويف 15 بلدة أخرى يوجد منافسة بني مزودين عىل نفس الشبكة. 

وماذا عن املوانع األساسية لتطوير مسغاف؟ عمر أوامر الجمعيات التعاونية-إعفاء من املناقصة/لجان 

القبول اللوائية، تعديل الئحة رقم 2، محدودية حجم البلدات اليهودية، وإلغاء /قلع التخفيضات عىل 

القسائم يف البلدات اليهودية-كل هذه مل يتم تغيريها! 

تعديل أوامر الجمعيات التعاونية مر بقراءة أوىل وهذا كل يشء حتى اآلن. وزارة الداخلية مل تجد الوقت 

الكايف إلزالة املوانع عىل التخطيط وأقيمت لجنة فقط، ووزارة اإلسكان وسلطة أرايض إرسائيل مل تقدما 

مبادرتهام ومل تقدم مبادرة مقبولة أخرى لوقف ارتفاع أسعار القسائم يف البلدات اليهودية يف مسغاف. 

ويف املقابل، ما يرسنا هو ان األرايض يف البلدات العربية تسوق ألبناء املكان فقط بوترية عالية وبأسعار 

منخفضة نسبيا. 

كيل اميان بأنه يف اللحظة التي تقام فيها حكومة مستقرة سيتم ضبط عوائق التخطيط وأسعار األرايض 

الباهظة. كام يف ثورة االتصاالت فإن الثورات اإلضافية ستصل بشكل مفاجئ، عندما تنضج الظروف. وخالل 

التطبيق سنحتاج مالءمة أنفسنا للبلدات املختلفة وللتحديات املتنوعة يف املجلس. بلدات عربية ويهودية 

صغرية وكبرية من كل األنواع ويف كل منطقة مسغاف.

كل من يعتني برتبية الحيوانات، يتعلم أمورا مثرية تتعلق بالفوارق بني مجال الرؤية، حدتها وطبيعتها 

لدى الحيوانات عىل اختالف أنواعها. الحيوانات التي تتغذى عىل العشب تتميز مبجال رؤية واسع وقدرة 

الرؤية عىل األطراف، ويف املقابل، فإن الرؤية املجهرية القريبة التي تتيح رؤية عميقة جيدة فإنها محدودة. 

الحيوانات املفرتسة تتميز بشكل عام برؤية جيدة وعميقة وقدرة عىل قياس املسافات بدقة.

منذ أن أبعدتني ظروف حيايت عن العناية بالحيوانات، أنتبه إىل وجود قضايا إنسانية معقدة ذات رؤية 

عميقة والتي تأيت احيانًا عىل حساب رؤية األطراف. أرجو بأن سياق نوع الرؤية وقضية تطبيق السياسات 

والتقدم بتطوير بلدات مسغاف وكل بلدات قلب الجليل مفهوم. 

عىل كل األحوال، أحاول عرض املعيقات لتطوير ״قلب الجليل״ للجميع.

التقيت األسبوع املايض نظرايئ من مجلس إقليمي الجليل االسفل وعيمك يزراعيل، وإدارة لواء الشامل يف 

وزارة املعارف بشأن إقامة مدرسة ثانوية رسمية دينية جديدة. 

قامت إدارة لواء الشامل وحيفا يف وزارة الرفاه، األسبوع املايض، بزيارة مسغاف وقسم الرفاه يف املجلس 

والتقوا يب أيضا.

وقامت إدارة مؤسسة التأمني الوطني، فرع كرمئيل، بزيارة املجلس وبحثنا قضايا تتعلق بالتأمني الوطني 

يف بلدات مسغاف.

إدارة اللواء يف الكرين كييمت قامت أيضا بزيارة املجلس ونحن نقوي أوارص التعاون يف كل مجاالت حراسة 

وتنمية الغابات.

مديرو ״الحارس الجديد״ قاموا بزيارة مسغاف وبحثنا امكانيات تعاون مختلفة. تقوم هذه املنظمة بتنظيم 

الكثري من الفعاليات للمتطوعني، ألبناء الشبيبة وللكبار وأنا معني يف إيجاد طرق للتعاون.

شاركت األسبوع املايض يف جلسة لجنة التخطيط والبناء وجلسات مع مديري أقسام باملجلس.

قمت بزيارة موريشت والتقيت إدارة البلدة ونشطاء آخرين، وكذلك التقيت لجنة التعليم ولجنة الشبيبة 

وممثيل األهايل يف الروضات ومدرسة مامد موريشت.

التقيت ممثيل بلدات بيلخ ومتسبيه أفيف وبحثنا قضايا تطوير البلدات.

التقيت وتحدثت مع مواطنني وممثيل جمهور من شخانيا، موريشت، ركيفت، الكامنة، وادي سالمة، 

مخمونيم، هار حلوتس، حرشيم ولفون. 

يوم السبت كان ״سبت نحمو״، وهو السبت الذي يصادف بعد التاسع من آب، وقرأنا قصة ״وأتوسل״ 

والوصايا العرش أيضا باإلضافة إىل الجزء األول من ״مناشدة اسمع״ املعتادون قوله ״... مساء وصباحا يف 

كل يوم مرتني دامئا مبحبة...״، ونثبته عىل مداخل بيوتنا وبواباتنا ونربط رؤوسنا وأيدينا بأداة الصالة. اجتزنا 

ذروة شهر آب ونقرتب من شهر أيلول. امتنى اجازة نعيمة ملن يتواجد باإلجازة، وأيام هدوء للجميع! أسبوع 

جيد!

مع خالص املودة واالحرتام,

داين عربي
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