
 

يف الجليل ينشغلون بشكل يومي مبوضوع التعايش املشرتك وبدمج الرشائح السكانية، االديان، الطوائف 

واملجتمعات. شاركت هذا االسبوع بإفتتاح مباين عامة مركزية يف مجلسني محليني مجاورين، مجلس محيل 

دير االسد ومجلس اقليمي البطوف. مجلس محيل دير االسد هو رشيك يف عنقود »بيت هكريم« الذي 

يضم كل من مسغاف، كرمئيل، البعنة، مجد الكروم، نحف، ساجور والرامة. يقدم هذا العنقود )»بيت 

هكريم« ( للسلطات املحلية عالًجا للخدمات وتنفيذ خطط حكومية مختلفة بينام تحاول استغالل ميزة 

الحجم وتعزيز التعاون اللوايئ. مجلس اقليمي البطوف  رشيًكا لنا كذلك يف منتدى آخر نحن رشكاء فيه اال 

وهو منتدى السلطات املحلية البدوية.  شعار مسغاف هو شعار الفسيفساء املجتمعية والذي باالمكان ان 

يكون شعار كل الجليل.    

 البلدات البدوية يف الجليل ومسغاف هي بلدات حديثة العهد التي مل يتم بناؤها حول نواة قرية قدمية 

كانت قامئة.  يتواجد البدو يف الجليل منذ االبد ولكنهم كانوا موزعني يف املناطق املفتوحة بني القرى. عندما 

يتحول املجمع املوزع اىل قرية فان التحديات كثرية. التحدي االول هو ترتيب املخطط التفصييل وإتاحة 

بناء بيوتًا سكنية مباين ومساحات عامة. التحدي القائم الثاين هو بناء بنى تحتية ومباين عامة. اما التحدي 

الثالث فهو تنمية املؤسسات التعليمية. واما التحدي الرابع فهو البناء املجتمعي وتنمية املباين املجتمعية 

املعدة لتستجيب لكل السكان: جيل الطفولة، شبيبة، شباب، عائالت، الجيل الثالث واناس من كل االجيال 

من ذوي االحتياجات الخاصة.

التحدي الخامس واالهم منها جميًعا - تنمية وتعزيز دور القيادة الشابة والرثوة البرشية.

تاريخ بناء البلدات اليهودية يف مسغاف يندمج بتاريخ اقامة البلدات البدوية يف مسغاف ايًضا والتي تعترب 

مجلًسا بدويًا كبريًا نسبيًا.     

زخم تطوير املشاريع والرتويج لها يف البلدات البدوية يف مسغاف يف السنوات االخرية مل يسبق له مثيل. متت 

تسوية وتسويق اكرث من 300 قسيمة بناء، القسم االكرب منها استغلت الكرث من وحدة سكنية واحدة. طُورّت 

بنى تحتية ومباين عامة عىل نطاق واسع. ال توجد أي بلدة بدوية يف مسغاف مل تحظى بتجديد الشوارع، 

اضاءة شوارع وترتيب حركة السري، مباين دينية، مباين تعليمية ومباين مجتمعية اضافية، تطوير مناطق عامة، 

مالعب رياضية وغريها. كام يتم تحديث أنظمة املياه والرصف الصحي يف جميع البلدات ايّضا.

القيّم يف مسغاف هي ״التنوع، التعاون وتقليص الفجوات.״ بتطوير البلدات البدوية يف مسغاف ونحن 

نعطي االجابة لهذه القيذم الثالث.

حظيت هذا االسبوع بتكريم ناشطي ومشاريك نشاط املجلس واللجان املحلية يف البلدات البدوية يف 

مسغاف التي تقوم بنشاطها بواسطة جمعية ״مرحافيم״ للجيل الثالث يف البلدات البدوية. كان مثريًا اللقاء 

مع الجميع مجتمعني مًعا وبدون تباعد اجتامعي  منذ قيود الكورونا قبل حوايل ثالث سنوات. 

شاركت هذا االسبوع بجلسة بوزارة السياحة حول موضوع تطوير غابة سيغف.

شاركت بجلسة يف مركز الحكم االقليمي حول املؤمتر مؤمتر لرفع الوعي بتحديات الحكم واالستيطان يف 

النقب والجليل. 

التقيت باملدير العام الجديد لعنقود بيت هكريم. 

شاركت بعدة جلسات مع ممثيل وزارة املعارف لبحث مواضيع متنوعة تتعلق بالتعليم البدوي، الرسمي 

الديني وتطوير الشبيبة. 

التقيت بالوزراء اليعزر شطرين ومئري كوهن وكنت عىل تواصل مع وزيرة الداخلية ورئيس مديرية التخطيط.

شاركت بيوم ״MUN״ لتنمية املهارات القيادية والتعامل مع التحديات العاملية بصيغة عمل لجان االمم 

املتحدة. واتت هذه املبادرة من معلمني وتالميذ من مدارس كتسري واسيف. وكانت هذه الفعالية يف مبنى 

اشكول بايس ومبشاركة طالب ومعلمني من مدن اللد، شفاعمرو وسخنني.

شاركت بلقاء نشطاء من بلدات قد ابدت اهتامًما لتطوير االعامل فيها. هذه احدى املهام االسرتاتيجية ذات 

االهمية الكبرية يف مسغاف. بناء مناطق تشغيل، تجارة ومكاتب ببلدات مسغاف هو امر مهم جًدا ملستقبل 

البلدات ويحاول املجلس اعطاء افضلية وتطوير كل مبادرة.

التقيت بادارة بلدة عتصمون وادارة بلدة لوطم، وبنشطاء، مواطنني وممثيل جمهور من توبل، لبون، 

كورنيت، هار حلوتس وموريشت.

هذا االسبوع  اجتمعت هيئة املجلس وعرض امامها مخطط امليزانية التي وضعته لجنة املالية مع مديرية 

قسم املالية. تعرب امليزانية عن االهداف االسرتاتيجية –تنمية التعليم يف قلب املجتمع، تنمية تعددية االجيال 

بالبلدات والعناقيد ومراكز الخدمات، وترسيع تطوير األعامل وتقوية املستوى املحيل يف جميع املعايري.

قرانا يوم السبت قصة النبي نوح عليه السالم. سفينة النبي نوح والطوفان، تحالف القوس بالغيوم، بعد 

الطوفان ״ويبدا نوح رجل االرض بزراعة بستان״. برج بابل يف نهاية القصة - عائلة تخرج من اور كالجن 

لتذهب اىل ارض كنعان وتصل حتى حوران. ارى بروحي قطعان موايش وخيم، عائالت واسعة تواجه معا 

قوى الطبيعة وتنتقل من مكان الخر مع قطعان املوايش والخيم. وارى ايًضا الجذور يف كل اجزاء حيايت 

وحيايت عندما كنت ولًدا. امتنى ان نسري بطريق الله خالل حياتنا وان نكون جزء من بناء املستقبل دولة 

ارسائيل برباءة وسالم. اسبوع جيد! 

مع خالص املودة واالحرتام,

داين عربي
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