
 

املجلس اإلقليمي مسغاف هو مجلس خاٍل من التبعية السياسية. مل ينتخب أبًدا رئيًسا للمجلس من قبل أي 

حزب. مل تكن وال مرة كتلة سياسية يف هيئة املجلس. مل تكن أبًدا كتلة حزبية يف لجنة محلية يف أحد بلدات 

مجلس مسغاف. ال يوجد أي بلد من أصل 35 بلدة يف مسغاف ذي انتامء حزيب وال يوجد أي ممثل من 

أي بلدة ممثال ألي حزب. املجلس متنوع بكل املقاييس. عالقة العرب واليهود هي كام يف مدن عكا، اللد 

والرملة. البلدات اليهودية كام البلدات العربية مختلف أحدها عن االخر أيًضا. وعىل العكس من سلطات 

محلية مختلطة وعىل العكس من معظم املجالس اإلقليمية فإن مسغاف تتواجد يف منطقة فيها معظم 

السكان يقطنون يف مدن عربية وسلطات محلية عربية كبرية. مستقبل البلدات البدوية يف مسغاف يتعلق 

بتطوير البنى التحتية وتسويق القسائم ألبناء املكان، والتقدم بجهاز التعليم الرسمي وغري الرسمي وتطوير 

األعامل والتشغيل املحيل اللوايئ. مستقبل البلدات اليهودية هو تحدي اسرتاتيجي وتاريخي لدولة إرسائيل.

شاركت قبل أربع سنوات بإقامة منتدى لالستيطان يف قلب الجليل. يف املنتدى رشكاء رؤساء مجالس إقليمية 

واملنتدى عىل تواصل وتنسيق مع رؤساء بلديات ومجالس محلية ذات صلة باألمر. ونتيجة لتواصيل مع 

رئيس مجلس إقليمي رمات حوفيف يف النقب، ارتبطنا قبل سنتني ملنتدى مسؤويل األمن الذين انشغلوا 

بسؤال تطبيق القانون واألمن يف الفناء القروي يف النقب. صديقي إيال بن رؤوبني )جرنال احتياط( استلم 

معي سوية مسؤولية دمج موضوع االستيطان عىل االجندة. 

لربنامج عمل منتدى األمن وتطبيق القانون واالستيطان

يتعلق مستقبل بلدات مسغاف باملوانع التي متنع استمرار النمو املتواصل والبناء الجامهريي لتحقيق رؤية 

البلدة القروية الجامهريية متعددة األجيال والدامئة، وتنقسم هذه املوانع اىل ثالث:  

1- توسيع أوامر الجمعيات التعاونية يك يكون تسويق القسائم يف البلدات الجامهريية حسب التوجه 

من قبل لجان االستيعاب اللوائية املراقبة أو ألبناء املكان وليس عرب مناقصة من يدفع أكرث، لكل بلدات 

مسغاف وبكل حجم البلدة. كام ال يوجد يف وادي سالمة تحديد حجم التسويق وألبناء املكان فقط، هكذا 

يف يوفاليم أيضا يجب أن يكون التسويق ألبناء املكان أو ملن يوىص عليهم من قبل لجان القبول اللوائية 

املراقبة وغري مميزة.

2- توسيع الخرائط الهيكلية لكل بلدات مسغاف  والتي متكن استمرار االزدياد املعتدل للبلدات وتوسيع 

مناطق البلدات )الخط االزرق( بحوايل  -25-50%  وتحقيق رؤية مضاعفة عدد السكان يف كل البلدات. يجب 

أن يكون التخطيط مناسبا ل 30-40 سنة ليالئم ازدياد السكان بحوايل -5-10% كل سنتني /ثالث سنوات. 

3- سياسة أرايض وميزانيات متكن تخصيص أرايض ومتويل لتطوير بنى تحتية عامة، مناطق عامة ومباين 

عامة يف كل بلدات مسغاف ويف سعر معقول ويتناسب مع مقدرة األزواج الشابة 

باإلضافة إىل املوانع التي يجب إزالتها، هناك حاجة إىل اتخاذ إجراءات نشطة وتحديد األولويات ووضع 

امليزانيات لتطوير شبكة الطرق، لطرق الوصول اىل البلدات، ودعم وتطوير التعليم والتعليم العايل، وتطوير 

البنية التحتية واملؤسسات الصحية، وتطوير وصيانة نظام مواصالت عامة جامعية، فعالة وناجعة.          

لقد كتبت سابقا عن محاواليت بالتقدم بهذه القضايا أمام املسؤولني املنتخبني واملمثلني والناشطني من 

القامئة العربية املوحدة، مريتس، العمل، يش عتيد، أزرق أبيض/ أمل جديد، ميينا، الليكود، شاس، يهدوت 

هتوراة، الصهيونية الدينية / القوة اليهودية. يف كل حزب هناك مؤيدون وهناك معارضون.

كجزء من جهود نتنياهو لتشكيل حكومة، أثريت جميع قضايا التقدم باالستيطان عىل طاولة املفاوضات 

االئتالفية، كام تم التطرق للموانع الثالث. وستتضمن االتفاقات بنودا تتطلب من االئتالف العمل عىل مناقشة 

األنواع الثالثة من املوانع، وبنود محددة للعمل الفوري )يف غضون 90 يوما( لفتح مانع سياسة األرايض.

واالختناق  والقيود  العوائق  اتجاه  تغيري  الحكومة وعىل  بلدات مسغاف عىل سياسة  يعتمد مستقبل 

واإلهامل وارتفاع األسعار يف البلدات الريفية بشكل عام، ويف البلدات املجتمعية بشكل خاص.

كجزء من »التصعيد« يف النضال من أجل االستيطان يف النقب والجليل، زارت إدارة مركز املجالس اإلقليمية 

ورؤساء الحركات االستيطانية مسغاف. مرفق رابط لألمني العام لحركة البلدات.                                                   

سكرتري عام حركة البلدات                سكرتري عام حركة الكيبوتسات 

التقيت األسبوع املايض منتدى إدارة مديرية التخطيط ومنتدى معدي الخارطة الهيكلية القطرية )تاما 

35( يف القدس. اإلجراء الذي بدأ بتوجهي لوزارة الداخلية للتعامل مع حاجز التخطيط املتقدم. الهدف 

هو توسيع مستوطنات جبل شخانيا وتحويل الطريق املؤدي إىل الجنوب، من أجل متكني توسيع البلدات، 

وتعريف »مناطق البحث« للتوسع الهيكيل لجميع بلدات مسغاف. ال تزال الثقافة التنظيمية يف مديرية 

التخطيط بشكل عام، ويف املنطقة الشاملية بشكل خاص، تصعب تحقيق الرؤية. اتفقنا عىل االستمرار 

بالعمل والقيام بجولة يف املنطقة لعرض القضايا املحددة للبلدات البدوية واليهودية يف مسغاف.

قامت إدارة املنطقة الشاملية – وزارة الداخلية، األسبوع املنرصم، بزيارة مسغاف وتجولت فيها. وأشادت 

إدارة اللواء بالعمل املنظم للمجلس وأقسامه يف تخطيط وتنفيذ املوازنات الحالية وميزانيات التنمية. 

وأشادت بإدارة املجلس ايضا، ال سيام قسم الشؤون املالية، وقسم املوارد البرشية، وقسم تحسني وجه البلد 

وجودة البيئة، وترخيص األعامل. إن العالقات املمتازة مع وزارة الداخلية متكن من العمل بكفاءة واستغالل 

امليزانيات من جميع الوزارات الحكومية بشكل فعال، ألن وزارة الداخلية هي »املنظم« للحكم املحيل.

شاركت باجتامع احتفايل لتدشني إجراءات إعادة تأهيل كسارة سيغف. تبدأ العملية بتحديث التصميم ويتم 

متويلها بالكامل من قبل صندوق إعادة تأهيل الكسارات. عىل الرغم من »الحفرة« العميقة واالشكالية، 

ليس لدي شك يف أن منطقة الكسارة ستصبح تدريجيا »جوهرة« عامة وذات مناظر خالبة وتواصل حيوي 

بني مركز املجلس وغابة سيغف. بالنجاح!

حرضت اجتامعا إلدارة املجلس قبل الجلسة العامة التي تختتم عام 2023 هذا األسبوع. بالنسبة ألولئك 

الذين مل يشاهدوا مقاطع الفيديو التي تلخص هذا العام:

ملشاهدة كل املشاريع والفعاليات

ملخص سنة 2022 – بالفيديوهات، مجلة الكرتونية ومعرض الصور

التقيت وتحدثت مع منتخبي جمهور، ممثيل جمهور ومواطنني من لوطيم وموريشت وإشحار وغيلون 

وطال إيل وشوراشيم ويوفاليم ووادي سالمة.

أخرجنا يوم أمس ثالث كتب توراة. األول، تكرميا ليوم السبت، حيث نقرأ فيه جزء التوراة األسبوعي - قضية 

״ميكاتس״. والثاين، تكرميا ليوم السبت وتكرميا لرأس شهر تيفيت -شهر جيد! الثالث، تكرميا ليوم السبت، 
تكرميا لرأس الشهر وتكرميا لحانوكا-عطلة، انوار سعيدة! الطبقات العديدة لفعل يوسف وإخوته، وأحالم 

فرعون، ولقاء يوسف مع أخيه يف مرص ״انفجرت״ من كل كلمة يف القصة. العالقة بني اإلرسائيليني وأسباط 

إرسائيل هي تحد كبري حتى اليوم! إن احتامل ״التدهور״ موجود دامئا، وكذلك احتامل ״التعايل״. تنتهي 

القضية بـ ״ذروة التوتر״ حيث ينتظر اإلرسائيليون العبودية وعقوبة اإلعدام لبنيامني.  يف طريق العامل، ويف 

مصري بني إرسائيل، هناك ״نزول لغرض الصعود״ - ״عندما يحتاج الشخص إىل الصعود درجة درجة، يجب 

أن يكون لديه نزول قبل الصعود، ألن النزول هو الغرض من الصعود ....״ كانت والدة قمر تيفيت يوم 

أمس األول، وقد بدأت األيام بالفعل يف التمدد عىل حساب الليايل، ويحتفل سكان مسغاف املسيحيون بعيد 

امليالد - عيد ميالد مجيد! حانوكا سعيد وشهر جيد!
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