
يوفر عدد األوالد املسجلني يف الجهاز التعليمي مقياًسا عن املجتمع املتواجد يف البلدة. ففي البلدات 

متعددة األجيال الدامئة، يجب أن تكون كمية االوالد التي تعرب عن التجديد يف البلدة. أوالدنا هم 

مستقبلنا. مقياس آخر له تأثري وهو ميزان الهجرة - كم من الكبار يرتك وكم منهم يعود أو يأيت من 

مكان آخر. هنالك أماكن يتواجد فيها سكن مؤقت أو موسمي وهي مهمة.

منط الوالدة يف بلدات مسغاف البدوية تسبب بخفض عدد األوالد بشكل ملحوظ يف الروضات ويف 

املدارس، والذي بدأ قبل حوايل 20 سنة. أما يف البلدات اليهودية فإن العامل املؤثر هو جيل استيعاب 

بيوت متعاقبة  والبدوية هنالك ظاهرة موجودة وهي وجود  اليهودية  البلدات  سكان جدد. يف 

األجيال. ويدور األمر عن والد يعيش مع أحد أوالده، وأحيانا إبن أو إبنة بالغني، أعزب، مطلقني أو 

متزوجني يعيشون يف بيت أهلهم. نتواجد حاليا بارتفاع ضئيل بعدد األوالد يف جيل الطفولة املبكرة، 

يف البلدات البدوية وانخفاض بسيط يف البلدات اليهودية. 

طريقة تخصيص القسائم الجديدة للبناء هي السبب األسايس يف التوجهات السكانية. اقتناء أرض 

زراعية يف املجتمع العريب التقليدي تهدف باألساس لبناء مستقبل آمن عىل املدى البعيد. وكذلك 

اليوم فإن من ميتلك أرضا زراعية يعتمد عىل امللكية كوسيلة لحلول سكنية ألجيال قادمة. 

من حيث تخصيص األرايض مبلكية الدولة، يوجد فرق بني اإلجراءات املتعلقة يف بلدة عربية وبني 

تلك يف بلدة يهودية. طريقة التخصيص يف البلدات العربية هي تسجيل وقرعة. متكن سلطة أرايض 

إرسائيل اقتناء حقوق بناء عىل أرض حسب مقاييس. التخصيص ألبناء  املكان فقط، وكذلك ملن هم 

فوق جيل 18 ممن ال ميتلكون سكن. هناك مقاييس أخرى باألسبقية القتناء قسيمة. هناك ظاهرة 

تعاطف قامئة يف املقاييس وخاصة بواسطة تسجيل عنوان السكن يف بلدة ما رغم أن مركز الحياة هو 

يف بلدة أخرى. انضم املجلس لطلب البلدات البدوية لفحص مقاييس السكن بعمق، غري التسجيل 

يف سجل السكان )عنوان ورقم هوية(. يوجد اليوم طلب عىل كل البلدات البدوية وهناك أناس ال 

يعيشون باملكان أو أنهم سكنوا قبل عرشات السنني باملكان ويرغبون برشاء قسيمة.

العنارص مختلفة  التحتية-كل هذه  بالبنية  التخفيضات ومستوى املشاركة  السعر أيضا ومستوى 

بالبلدة اليهودية عنها بالبلدة العربية. تكلف القسيمة املطورة ملستحق  السكن  يف بلدة عربية 

مبسغاف والبلدات املجاورة 50-150 ألف شيكل. وباملقابل تبلغ تكلفتها يف بلدة يهودية 750- 

مليون و 150  ألف شيكل. التتمييز هو متييز تصحيحي ويتناسب وقيمة سد الفجوات والتي هي 

واحدة من قيم مسغاف. ولكن تكاليف القسيمة العالية ترض باملجتمع اليهودي بالبقاء وعىل املدى 

البعيد- يف القرية اليهودية يف الجليل. جيل املشرتين يتصاعد، وجزء من املشرتين هم ذوي إمكانيات 

يديرون حياتهم يف مكان آخر، ولذا فإن حصانة املجتمع والبلدة تترضر. وكذلك قيمة االستيطان- 

إقامة بلدات جديدة للعرب واليهود، إمكانية تقوية تركيز السكان وتكاثرهم يف مركز البالد فقط، 

إهامل الريف، بناء وتطوير مناطق يف الريف من ناحية جغرافية واجتامعية. 

قمت بواسطة وزير اإلسكان وبالتنسيق مع وزير تطوير النقب والجليل والزراعة بتقديم اقرتاحات 

عدة لسلطة أرايض إرسائيل من أجل كبح ارتفاع االسعار يف البلدات اليهودية. قدمت لوزارة اإلسكان 

أيضا اقرتاحات تتعلق بتشجيع البناء الرسيع واملتقارب أكرث بواسطة متويل بنى تحتية وتخطيط 

برشوط معينة. الوضع القائم حاليا ليس مشجعا لألزواج الشابة فقط للبناء يف بلدات مسغاف  

اليهودية، وإمنا يتسبب ألبناء املكان الذين ولدوا وكربوا باالنتقال مضطرين ملكان آخر.

قمت خالل لقاء رؤساء السلطات اإلقليمية، وزيرة حامية البيئة متار زاندبرغ، وزير األمن الداخيل 

عومري بارليف ومرياف ميخائييل، بعرض قضية تعديل 8 –للجان القبول. يف نظر الجمهور املقارنة 

بني لجان القبول وبني التمييز هي مصدر الصعوبات بالنسبة لدعم مريتس وحزب العمل بإجراء 

التعديل، ورغم أن القانون األسايس قد اجتاز اختبار محكمة العدل العليا ويشمل بشكل واضح منع 

التمييز. سأواصل املحاولة لتلقي دعمهم. عىل كل حال فإن كل من يعرف بلدات مسغاف يعرف 

جيًدا وبشكل قاطع بأن بدائل تسويق القسائم يف مناقصة لكل من يدفع أكرث يف البلدات اليهودية 

والعربية هي بديل غري مرحب به. 

خالل اللقاء مع وزير األمن الداخيل ووزير القضاء تم التطرق لقضية اإلجرام والخاوة والعنف يف 

تغيريات صارمة بكل عالج رادع،  الوضع صعب ويتطلب إجراء  القروي.  العريب والحيز  املجتمع 

وكذلك استثامر يف الرتبية والتعليم، يف البناء املجتمعي والتشغييل يف املجتمع العريب والريف بشكل عام.

حظيت بالتحدث أمام فخامة رئيس الدولة عن مسغاف والتحديات التي تواجهها. 

التقيت رئيس بلدية كرميئيل ومهندس البلدية وطاقم التخطيط االسرتاتيجي يف جلسة لبحث قضايا 

مشرتكة، والرغبة بالتعاون لتطوير املدينة واملنطقة.

ُعرضت األسبوع املايض خالل جلسة هيئة املجلس، خططا إلضافة البناء يف سخنني وخطة املحمية 

الطبيعية ״متلول تسوريم״. وبحثت مواضيع جارية وعرضت معطيات اسرتاتيجية تتعلق بالقوة 

االقتصادية يف املجلس وتأثري السياسة الحكومية الحالية عىل متطلبات التطوير يف بلدات مسغاف. 

التقيت إدارة بلدة موران وناشطني آخرين، والتقيت وتحدثت أيضا مع مواطنني وممثيل جمهور من 

رأس العني وكيشور وإشبال. 

يوم السبت قرأنا قصة ״أمر״ وأنهينا قراءة حومش شموت. يف الجزء األخري يوجد وصف الستكامل 

بناء البيت ودخول سحابة الرب، التي رافقت بني إرسائيل يف كل سفراتهم. يف تفسري رايش ذكر 

״مكان توقفهم هو أيضا يسمى سفر...״. مثري. يف استكامل حومش نبارك ״قوة״. أسبوع جيد! 

مع خالص املودة واالحرتام,

داين عربي
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