
 

تخضع سياسة عمل وزارة املعارف كسائر املكاتب الحكومية والسلطات الرسمية األخرى لرقابة وزارة 

املالية، وكام مفهوم أيًضا قانون التسويات. فعندما تطرح قضايا ذات تداعيات عرضية فان عملية اتخاذ 

القرار مرهقة. أحاول التقدم بإجراء لتغيري سياسة التعامل مع استحقاق السفريات يف ظل تداعيات عرضية 

لكل الحيز القروي.

يتعلم 1073 طالب يف مسغاف يف مؤسسات تعليمية خاصة، ولذا ووفق النظم القامئة اليوم، فهم ال 

يستحقون متويل للسفريات. حسب تقديري فإن هناك حوايل 20 ألف طالب يف الفناء القروي من هذا 

القبيل.  وسياسة وزارة املعارف تتيح تعليم تعددي ومجموعة مختارة من املسارات التعليمية تحت 

اإلرشاف وممولة ومعرتف بها. 90% من مواطني الدولة ليسوا من سكان املجالس اإلقليمية ويسكنون 

مناطق فيها قضايا االتاحة للتعليم اإللزامي املعرتف يها وغري الرسمية، ال تتأثر من نظام السفريات هذا أو 

ذاك. عىل سبيل املثال ولد من لوطم يدرس يف مناطق التسجيل يتم نقله 5 أيام أسبوعيا ملدرسة ابتدائية 

يف مسغاف. تقوم وزارة املعارف بتوفري ميزانية لنقله.  ولكن إذا قرر والديه نقله لسبب ما ملدرسة إطار 

التعليم الذهبي يف معليه تسفيا، فسيتم خصم ميزانية نقله من السفريات. هكذا األمر بالنسبة ل 1073 

طالب يتعلمون يف مدارس املجلس وال ينتمون ملناطق التسجيل. الحديث يدور عن أموال كثرية. معظم 

التكاليف تقع عىل كاهل األهل تقريبا. ملاذا؟

قضية ميزانية وزارة الرتبية والتعليم تصل إىل حد السخف بكل ما يتعلق بسفريات الرتبية الخاصة. ال 

يوجد أدين شك بأن حق التعليم اإللزامي يف الرتبية الخاصة تشمل السفريات. وحسب الحاجة يتطلب أيًضا 

مرافقة. الفارق بني التمويل من وزارة املعارف للتكاليف بشكل فعيل بصل اىل حوايل 75%. هذه القضية 

تتعلق بكل طالب التعليم الخاص يف الدولة ويف كل األطر وهي كبرية أكرث بطبيعة الحال، يف الحيز القروي 

والريف. املعنى من هذه القضية يف مسغاف يتجىل باستغالل املوارد الناقصة يف املجلس لصالح خدمات 

رسمية، من املفروض أن متول من قبل الوزارة الحكومية املسؤولة، ويف هذا املوضوع وزارة املعارف. ملاذا؟

هنالك مواضيع أخرى وزارة املعارف مسؤولة عن متويلها إال أن ميزانياتها ناقصة. ميزانية بناء املؤسسات 

الرتبوية وروضات األطفال تُنفذ حسب إجراء منتظم وينتابه التلكؤ )يستمر ملدة طويلة جدا( ويشمل 

مراحل كثرية كلها بوزارة املعارف. حاليا فإن امليزانية املخصصة تغطي أقل من 80% من التكاليف فعليا وما 

تبقى يتم متويله بواسطة املجلس. مرة أخرى السؤال ملاذا؟  

حظيت األسبوع املايض يف لقاء مبكاتب وزارة املعارف شاركت فيه املديرة العامة للوزارة، املحاسب، مدير 

قسم امليزانيات، مدير قسم السفريات ومديرين أخرين. فوجئت إيجابيا من مقولة قاطعة من املديرة 

العامة بأنها تدعم موقفي ورأيي وطلبي بتمويل التكاليف البديلة لسفر كل طالب للمدرسة يف مناطق 

التسجيل وكذلك بحتلنة كبرية عىل أساس تخصيص ميزانية ألوالد التعليم الخاص يف الفناء القروي، لألسف 

الطريق ما زال طويال ومتعرجا من أجل تغيري النظام. سأواصل العمل بكل وسيلة وأبلغ عن ذلك.       

التقيت مديري مدارس يف بلداتنا البدوية مبسغاف. منحنى التحُسن يف جميع املعايري متسق ومثري لإلعجاب. 

مدارس مسغاف ممتازة. املدارس االبتدائية يف الكامنة ووادي سالمة واملدرسة الثانوية الشاملة يف وادي 

سالمة، هي مدارس ريادية يف كل البالد حسب كل املقاييس. املدارس هي البوابة للمستقبل وسد الفجوات 

واالندماج باالقتصاد واملجتمع املتقدم برسعة. سأعمل كل ما بوسعي لتمكني هذه املدارس. بالنجاح! 

تقوم وحدة التطوع يف مسغاف برتكيز النشاطات اللوائية يف أكرث من 50 برنامجا تطوعيا متعددا. النشاط 

يتم يف كل بلدات مسغاف والبلدات املجاورة. أكرث من 1500 متطوع من أبناء مسغاف يعملون مبهام 

مساعدة ومرافقة يف األوقات الصعبة ويف األزمات بكل تقسيامت السكان ويف كل حالة. يعمل املتطوعون 

بتنسيق مع جهات خارجية كثرية من املجتمع املدين، ومبرافقة أقسام واتحادات املجلس-األمن، الرفاه، 

بايس يف مجمع مدارس  اشكول  املايض يف مبنى  األسبوع  أقيم  الجامهريي ومرحافيم.  املركز  املعارف، 

مسغاف، أمسية تكريم للمتطوعني مثرية لإلعجاب.  

شاركت األسبوع املايض يف جلسة اللجنة االسرتاتيجية العامة، التي تشتغل عىل التعليم يف قلب املجتمع. 

التحديات الرتبوية يف مسغاف كثرية ومتنوعة وجزء منها تضخمت جدا يف فرتة الكورونا. نحن نعمل عىل 

بناء اسرتاتيجية منتظمة، وضعت قبل ثالث سنوات مبشاركة الجمهور. األهداف األساسية هي تحسني 

التعليم يف املجتمع البدوي، ترسيخ املفهوم التعليمي يف املؤسسات الرتبوية، تقوية الخاصية والتنوع يف 

االختيار، تشجيع االبتكار، والرتكيز بشكل خاص عىل الطفولة املبكرة، يف الرتبية االجتامعية املجتمعية، 

الرؤية، يف التعددية الثقافية واالندماج والتكامل. الربنامج واألهداف موجودة يف موقع املجلس.   

 التقيت األسبوع املنرصم إدارة بلدة يوفاليم وإدارة بلدة متسبيه أفيف. التقيت ممثيل جمهور ومواطنني 

من الحسينية، عتسمون، يوفاليم، عرب النعيم ووادي سالمة.       

قرانا يوم السبت قصة ״أن تخرج״ استمرار لخطاب النبي موىس عليه السالم قبيل دخول بني إرسائيل إىل 

أرض امليعاد بعد نهاية 40 سنة من السفر بالصحراء. يوجد يف القصة تفصيل لقوانني الحرب، قوانني العائلة، 

قوانني الزراعة والهجينة، قوانني بني اإلنسان وصديقه، قوانني وصايا الهامش، النذور، قوانني الدقة بامليزان. 

روح األشياء واضحة وتتناقض مع ما هو متبع اليوم، تقدمنا؟

الفصل كان نبوءة يشعياهو النبي ״راين عاقر...״ أسبوع جيد وبشائر سارة!           

مع خالص املودة واالحرتام,

داين عربي
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