
 

يف حوايل 10-20% من البيوت يف بلدات مسغاف، يوجد عامل أو متقاعد من الصناعات العسكرية. نسبة 

العاملني يف الهايتك، الصناعات املتطورة ونسبة رجال األعامل واملستقلني عالية نسبيًا.

يف حوايل-15-20% من البيوت البدوية يف مسغاف يوجد عامل أو متقاعد يف صفوف قوات األمن. هذه 

املعطيات شاذة مقارنة باملنطقة، باملجالس اإلقليمية، البناء القروي وللمجتمع العريب. يجد مواطنو مسغاف 

طرقا إبداعية لالنخراط يف االقتصاد واملجتمع والدولة. بلدات مسغاف اليهودية والبدوية هي ״قصة نجاح״.

املجلس والبلدات التي تحت نفوذه تدار بشكل جيد وناجع وفق كل املقاييس ومستوى الرضائب لألرنونا 

منخفض. بالنسبة لرتتيب دخل السلطة للفرد فإن املجلس اإلقليمي مسغاف مدرج برتتيب منخفض أقل 

من املعدل القطري، وينخفض بحوايل-25% من معدل املجالس اإلقليمية. قدرة املجلس عىل تزويد مواطنيه 

بالخدمات امللزمة تعتمد عىل هبات املوازنة - استكامل امليزانية حسب معادلة وضعتها وزارة الداخلية. 

مداوالت املجلس من أرنونا املباين السكنية وهي تشكل مصدرا لحوايل-20% )فقط( لتغطية الخدمات 

املقدمة من املجلس.

مجلس إقليمي مسغاف هو مجلس بلدات »يانعة«، يهود وبدو، مل يستكملوا مراحل التطوير وتنقصها بنى 

تشغيلية وتجارية. مصادر دخل املجلس تتقلص وتنقص مقارنة بالسكان وخاصة بتوزيع السكان يف املنطقة.

مل يتم تطوير كل البنى التحتية يف بلدات مسغاف اليهودية والبدوية حتى اآلن، يوجد نقص بتطوير مناطق 

عامة، نقص باملباين العامة، نقص مبناطق تشغيل ومناطق تجارية. نعتمد بشكل كبري عىل بنى تحتية لوائية 

وقطرية خارج املجلس. مدينة اللواء بالنسبة لنا هي كرمئيل ونحن مرتبطون بها ونعتمد عليها. وترية تطور 

مرتوبولني حيفا يؤثر علينا وعىل اللواء بأكمله. 

يوجد ميزات لبلدات مسغاف تجعلها مثرية لالهتامم اكرث وتخلق طلبا عليها وتنمية. نحن نرى بأنه يتم 

تحول يف البلدات البدوية بالسنوات األخرية من قبل األهايل يف األماكن املوزعة والبلدات واملدن التي خارج 

املجلس، والذين يهتمون باالنتقال للمجلس ومهتمني باالنتقال لبلدات مسغاف. خالل القيام بتسويق 

القسائم يف الكامنة واجهتنا عدة مرات توجهات للحصول عىل قسائم من قبل مواطنني ليسوا من أبناء 

القرية يف الحقيقة. 

الطلب عىل وحدات السكن يف البلدات اليهودية يفوق العرض. الطلب هو من أبناء املكان وكذلك من قبل 

سكان حيفا والكريوت وكذلك مواطننب من مركز البالد.

يوجد طلب عال جدا للسكن يف بلدات مسغاف اليهودية والبدوية، رغم كونها ريفية وبعيدة كثريا عن 

مراكز التشغيل، الخدمات والثقافة.

ما هي األفضليات التي تتميز بها بلدات مسغاف وتجعلها مثرية بهذا الشكل؟ ميكننا القول أنه يوجد ثالثة 

أفضليات ببلدات مسغاف؛ 

مجتمع، مجتمع، ومجتمع! 

- توفر البلدات بنى مجتمعية، تنظيمية وتربوية/ثقافية، تتيح جودة حياة رغم النقص بالوسائل واملال 

والبنى التحتية. 

- سكان مسغاف اليهود والبدو هم منوذج لالنخراط باالقتصاد والدولة رغم البعد الجغرايف عن مركز البالد. 

- التعاون بني البلدات والتعايش بني اليهود والعرب ورغم التحديات غري السهلة، يتيح تطوير الحياة 

واألجواء اليومية بشكل إيجايب. 

ال يوجد نقص يف التحديات. يوجد تضارب مصالح. يوجد ضائقات وصعوبات ونواقص.يوجد عنرصية، 

تطرف قومي وديني. ولكن يوجد أيضا محبة، أخوة، صداقة وحوار حسن. يوجد مبادرات، تجدد، إبداع، 

إرصار وعمل صعب. يوجد أمل، إميان، ونعمة. يوجد حلم لدى الجميع للتعايش بسالم.

الذين يركزون لجان مركز الحكم اإلقليمي وبحثنا باملطالب املشرتكة من  التقيت كل رؤساء املجالس 

األحزاب املختلفة، عشية انتخابات الكنيست القريبة. كيل أمل بأن تتشكل حكومة مستقرة. طالبت بأن 

يقدم طلب الستكامل سن قانون زيادة رسيان أمر الجمعيات التعاونية )تعديل 8( لتسويق معفي من 

املناقصة بالبلدات املجتمعية يف النقب والجليل )لجان االستقبال(، إلغاء الئحة 2 التي تقيد منو بلدات 

مسغاف اليهودية. وطلبات أخرى يف إطار سياسة األرايض والتخطيطـ، التي تشكل عوائق لتطوير مسغاف.

شاركت يف جلسة ״مجلس الجليل״ لتحضري طلبات لوائية عشية انتخابات الكنيست واالتفاقيات االئتالفية 

املستقبلية.

شاركت يف جلسة اللجنة القطرية للبناء والتنظيم-مديرية التخطيط مبوضوع ״فتح״ تاما 35. ناقشت 

الجلسة قضية حجم واكتظاظ البناء يف البلدات القروية. 

شاركت أيضا يف جلسة اللجنة الثانوية لهيئة التخطيط والبناء ويف جلسة إدارة املجلس.

التقيت املراقب الذي عني عىل يد وزارة الداخلية ملراقبة املجلس والتقيت مديري أقسام املجلس، مهندس 

املجلس ومحاسبة املجلس.

التقيت إدارة بلدة هار حلوتس والتقيت وتحدثت مع ممثيل جمهور ومواطنني من تسوريت، غيلون، 

شوراشيم، موريشت، يودفات، كمون، مخمونبم، الكامنة، الحسينية، وادي سالمة وكيشور.

التقيت املدير الجديد للمدرسة االبتدائية مسغاف وتحدثت مع املديرة الجديدة يف املدرسة الثانوية 

الشاملة وادي سالمة. 

التقيت مع شريا االلوف من شوراشيم، التي فازت بجائزة ״متطوعة متميزة״ مقابل نشاطها بحركة الشبيبة 

״نوعم״، ومع رفيطال فالخ من موريشت، التي فازت باملكان االول يف أوملبيادة الفيزياء العاملية-دوام 
التوفيق والعافية!

قرأنا يوم السبت قصة ״انظر״ املصريية التي يٌجهز فيها النبي موىس عليه السالم بني إرسائيل لدخول 

أرض امليعاد أخريًا. مبا أن يوم السبت كان ال-27 من آب واليوم األول لرأس شهر أيلول، قرأنا أيضا قصة 

״بنحاس״ التي تتعلق بأضاحي السبت ومطلع الشهر. يف ״الهبرتا״ يوجد عادات مختلفة. من جهة توجد 
هبرتا خاصة لرأس الشهر ومن جهة أخرى نحن يف سلسلة هبرتوت ״نحام״ بعد التاسع من آب وعشية 

أيام صعبة بعد شهر.

يف كنيس يودفات كان يوم السبت احتفال ״بلوغ الصبي״، ذكرى وفاة، وأيضا ״سبت عريس״، وكذلك تهنئة 

للمولودين الجدد، وكذلك قراءة أوىل بكتاب توراة تم إدخاله األسبوع املايض، من قبل إحدى العائالت 

متعددة األجيال يف البلدة. كتاب التوراة هذا كُتب قبل 100 سنة، عشية قدوم من كان الجيل األول للبالد 

يف ״عودة صهيون״. وصل اليهود من أكرث من 100 مكان بالشتات. كلهم قرأوا التوراة بلغة واحدة. كلهم 
خرجوا وعادوا من هنا-أرض إرسائيل. هذه لغتنا االصلية. هذه أرضنا األصلية. بدون شك - نحن ننتمي لهذه 

البالد. أسبوع جيد وشهر مبارك!

مع خالص املودة واالحرتام,

داين عربي
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