
 

״وصلنا للحافة؛ دون أي تغيري حاد لالتجاه، من املحتمل أن تنخفض نسبتنا اليهود يف الجليل بأقل 
من %10״

عرشات البلدات اليهودية يف الجليل تتحول تدريجيا ألقلية صغرية وموزعة. | يرسائيل هيوم

نرُش يوم الجمعة تقريرًا يف ملحق ״إرسائيل هذا االسبوع״ الخاص بجريدة يرسائيل هيوم، عن سياسة 

التخطيط وسياسة تسويق األرض يف قلب الجليل. كاملعتاد من نوعية التقارير الصحفية التي متيل إىل 

املبالغة والخيال،  ولكن الحقائق التي تعرض يف التقرير صحيحة جًدا. 

كيف يحدث بأن السياسة الحكومية التي تُعرف الريف و الجليل مناطق تفضيل قومية وخفض غالء 

املعيشة وبناء وحدات سكنية مبتناول يد لألزواج الشابة كأهداف،  قد تسببت بارتفاع األسعار مقابل 

بيت يف مسغاف بهذه الصورة؟

الرواية املتجذرة لدى الجمهور هي بهذه الصورة هكذا تقريبا - املستوطنون اليهود يف الجليل يتمتعون 

بامتيازات ودعم من الخلف من الدولة، بينام البلدات العربية )85% من السكان يف قلب الجليل( 

يعانون من إهامل وعدم اكرتاث واستثامر من قبل ״الدولة״.

حاليا الواقع عكيس! لقد تم إلغاء كل التخفيضات وكل اإلشرتاك يف بناء البلدات اليهودية منذ سنة  

2000، وكذلك انخفضت مشاركة الدولة بالتعليم الرسمي وغري الرسمي، الرفاه والتخطيط. منذ سنة  

2000 انخفض بشكل نسبي االستثامر باملواصالت ومركبات األمن، باالتصاالت، التطوير العام، بالصحة 

واالقتصاد وجودة البيئة.

يف الوقت الذي ارتفعت فيه ميزانية املجلس من-82 مليون اىل -256 مليون شيكل يف السنة )%312 

+(، انخفضت مشاركة الدولة مبيزانيات املوازنة من 17 -12 مليون شيكل بالسنة. أي بحوايل نسبة %1 

من امليزانية وهذا انخفاض بنسبة 80%. ومن الجدير بالذكر بأنه لوال املواطنني البدو يف مسغاف لكانت 

املعطيات أكرث صعوبة. 

تم تسويق قسائم مطورة مبساحة 500 مرت مربع يف سنة لطالبي السكن ب-150 ألف شيكل، وحاليا 

فإنه يتم تسويق قسائم مبساحة 350 مرت ب-1,150 مليون شيكل. 

يف الفرتة ذاتها يف البلدات العربية كان ارتفاع مصريي مبشاركة الدولة عىل كل املقاييس. وكذلك يف 

امليزانيات الجارية وكذلك باالستثامر والتطوير. ففي الوقت الذي تباع به أرض مبلكية خاصة ب -5-4 

مليون شيكل للدونم، تم بيع أرض مبلكية الدولة بتخفيض للمستحقني أبناء املكان بحوايل - 300-150 

ألف شيكل.

ولكن الرواية - باٍقية! 

املثري لإلهتامم بأن تقريرا آخر نرُش هذا األسبوع يف صحيفة غلوبس حول التعاون بيننا وبني سخنني يف 

مجال تطوير األعامل. | غلوبس

يف كلمة التهنئة التي كتبتها ملواطني مسغاف مبناسبة يوم االستقالل، اقتبست من وثيقة االستقالل 

اقتباسا يعرب جيدا عن استمرار رؤية مؤسيس الدولة ورؤية مسغاف. فيام ييل الفقرة كاملة؛

״ستكون دولة إرسائيل مفتوحة أمام الهجرة اليهودية والتجمع من املنفى، العدل والسالم حسب رؤية 
أنبياء إرسائيل؛ تحقيق مساواة بالحقوق االجتامعية والسياسية الكاملة لكل مواطنيها دون الفرق عىل 

أساس الدين، العرق أو النوع االجتامعي، متنح حرية العبادة، ضمري، لغة، تربية وثقافة، ويحافظ عىل 

األماكن املقدسة لكل األديان، وتكون مخلصة ملبادئ وثيقة األمم املتحدة.״

الذي يشكل غالبية واضحة يف منطقتنا يحظى أخريًا باهتامم يستحقه،  العريب  بأن املجتمع  يرسنا 

ميزانيات واستثامر مستحق. وكذلك مسغاف مجلس مختلط وجزء من املجتمع العريب يحتاج ملوارد 

وتفضيل.  

لقد تم بناء بلدات مسغاف اليهودية بالقرب من التجمعات البدوية وبجوار بلدات عربية. سياسة 

البلدات  البلدات العربية هي صحيحة وتستحق ومهمة لتطوير منطقتنا.  باألساس تحتاج  تطوير 

اليهودية لتكاثر طبيعي بدون ازعاج من الدولة وملحفزات الستيعاب الهجرة وللتوسع املستدام.

التقيت األسبوع املايض، رؤساء اللجان املحلية يف كل بلدات مسغاف وجميع أعضاء هيئة املجلس 

بشأن مخطط توسيع البناء والنشاط يف منطقة معهد ليشم  التابع لرفائيل. بلدات ومواطنني يستعدون 

لتقديم اعرتاضات. وكام أخربتكم يف األسبوع قبل املايض فإن املجلس قد قدم اعرتاضه الذي تم بحثه 

ورفضه وأن املجلس توصل التفاقية مع رشكة رفائيل مبا يخص املخطط.

التقى وزير االتصاالت رؤساء املجالس اإلقليمية بشأن تقليص خدمات الربيد املتجول. بريد إرسائيل يف 

فرتة إشفاء وإجراءات خصخصة.  الوضع حاليا بات واضحا، سياسة الوزارة بشأن خدمات االتصال بالحيز 

القروي هي تقليص فروع وخدمات بشكل عام. خدمات كثرية يقدمها بنك الربيد باإلمكان تنفيذها عرب 

الهاتف الجوال ولذا علينا أن نعتاد عىل مستوى خدمات منخفض أكرث. يتم عالج املوضوع حاليا عىل 

يد مركز الحكم اإلقليمي. لقد تم إبالغ سكرتارية البلدات باألمر. 

بعد إجراء متواصل، حظينا بنهاية األمر مبوافقة وزارة الرفاه من أجل إقامة فرع ل״ معربيم״ يف مسغاف. 

والتي ستقوم بتطوير تشغيل ومساعدة مبادرين يف بلدات مسغاف، وكذلك يف بلدات املجلس اإلقليمي 

الجليل األسفل واملجلس اإلقليمي البطوف. سيصل بيان بشكل مرتب لكل البلدات. بالنجاح!

اجتمعت األسبوع املايض إدارة بارك مسغاف، وكذلك إدارة املركز الجامهريي وإدارة رشكة املياه العادمة 

مسغاف. متت املصادقة من قبل اإلدارات عىل التقارير املالية  التي سيتم عرضها الحقا يف اجتامع هيئة 

املجلس. يتبني ومن ناحية مبدئية أن كل اتحادات املجلس قد تخطّت أزمة الكورونا بسالم وجاهزة 

للتقدم إىل األمام - كل اتحاد باملجاالت التي يعمل بها.

استصفنا ممثيل وزارة اإلسكان وممثيل صندوق كلور يف حفل افتتاح مركز املوسيقى وفنون املرسح يف 

مجمع مسغاف. املبنى ذي جودة عالية ويشكل أساًسا للتقدم درجة بتعليم املوسيقى وفنون املرسح. 

شكرًا لكل املتربعني وأرجو النجاح للمجتمع! 

شاركت األسبوع املايض مبؤمتر لتطوير الخدمات للجمهور يف املجالس اإلقليمية. كان التقدم يف مسغاف 

كبريًا جًدا يف السنوات األخرية يف هذا املجال، ونقوم بفحص ومقارنة مستوى الخدمات وكذلك مع 

أنفسنا يف املايض وما املجالس املتقدمة أكرث بهذا املجال أيًضا.

هذا االسبوع لبى كل أعضاء هيئة املجلس دعوة نائبي أحمد سواعد، للمشاركة يف وجبة اإلفطار، وكانت 

فرصة للقاء قيادات البلدات، رؤساء وأعضاء اللجان املحلية البدوية، مديرو املدارس، وقيادات دينية يف 

البلدات البدوية يف مسغاف.

مجموعة الروبتيكا يف مسغاف تتألف من طالب صفوف العوارش-الثواين عرش يف مجمع مسغاف ومن 

ثانوية وادي سالمة، نجحت بالصعود إىل بطولة العامل يف  املنافسات العاملية، التي ستقام يف الواليات 

املتحدة. هذه سنة الفعاليات األوىل بعد الكورونا وتنجح فرقة مسغاف بإرصار عىل مواجهة فرق 

مدعومة من جهات ضخمة مثل غوغل، تسال، ناسا، بوينغ وغريها. كل االحرتام للطالب، للمراقبني،  

لألهل وللداعمني من الصناعات املحلية. 

قرأنا يوم السبت قصة ״القديسني״ - تحدث مع كل طوائف أبناء إرسائيل وقل لهم بأين أنا الله املقدس، 

وسيكونوا مقدسني ألن الله مقدس.

قامئة الوصايا التي وضعت لكون كل الطائفة مقدسة  مهمة وتذكر كلامت مثل وثيقة االستقالل- حرية، 

عدل، سالم ... ال سالم األطرش ادأو عرقلة األعمى أو الظلم أو الرسقة او حرمان األجري من أجره، ال 

لالنتقام، وال لرفع القوي وال للتمييز بحق الضعيف. نحن يف مسغاف اخرتنا كقيم مبدئية كل من  

الكلامت إختالف)حرية(، تعاون )سالم(، تقليص فجوات )عدل(  -  مهم! 

عيد فطر مبارك لكل مواطنينا ولجرياننا املسلمني- كل عام وأنتم بخري! 

أقيمت فعاليات إحياء يوم الكارثة يف بلدات مسغاف ويف املدارس. نحن نستعد ليوم الذكرى ويوم 

االستقالل يف املجلس ويف بلدات مسغاف. كارثة، بطولة، صهيونية، التجمع من املنفى، استيطان، تطوير، 

حرية، عدل وسالم - هذا هو األساس يف طريقنا. شهر طيب وأسبوع جيد، أرجو يوم ذكرى مهم ويوم 

استقالل مبارك للجميع!

مع خالص املودة واالحرتام,

داين عربي
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