
 

أكرث من 14،700 صاحب حق اقرتاع  من بني سكان مسغاف شاركوا بانتخابات الكنيست. ومبا أن النتائج 

تنرش حسب التصويت يف كل بلدة فمن السهل رؤية ملن صوت سكان مسغاف. صّوت حوايل 80% من 

سكان مسغاف ألحزاب مشاركة باالئتالف الحكومي الحايل والتي لن تكون باالئتالف القادم. أكرث من 10% 

من املصوتني يف مسغاف صوتوا لألحزاب التي مل تجتاز نسبة الحسم. نتائج االنتخابات تعترب خسارة، كام 

يبدو، بالنسبة ملعظم سكان مسغاف.  

توزيع األصوات يف بلدات بدوية يف مسغاف

انتخابات الكنيست 25 | أصحاب حق االقرتاع 5404 | مصوتني 2914

توزيع األصوات يف بلدات يهودية يف مسغاف

انتخابات الكنيست 25 | أصحاب حق االقرتاع 16508 | مصوتني 11862

أطلب املحافظة عىل التفاؤل واألمل واإلميان. نحن منشغلون بالبناء ونعمل وفق قيم وتفاهامت متنوعة: 

التنوع، التعاون، والعمل عىل سد الفجوات. نحن منشغلون بالبناء والتطوير بكرامة، يف وبالبقاء املشرتك. 

طريقنا هي طريق التسوية، االحتواء، التسامح والسالم. هكذا كان وهكذا سيكون.
 

حسب رأيي فإن نتائج االنتخابات هي وليدة تعاون فعال يف اليمني واملجتمع اليهودي املتدين، وانعدام 

التعاون الفعال يف املركز-يسار واملجتمع العريب. والنتيجة أن أحزاب معسكر اليمني سرتكب الحكومة 

برئاسة نتانياهو . حزب الليكود هو رشيك بتشكيل معظم الحكومات التي تشكلت خالل ال 50 سنة 

األخرية وكذلك األحزاب املتدينة. كل مركبات املعسكر كانت تقريبا رشيكة بالحكم خالل عرشات السنوات. 

باإلمكان التقدير ما هو مدى تأثريهم عىل حياتنا يف مسغاف. أرجو أن يكون تعاون ومد يد ألحزاب املركز، 

اليسار واملجتمع العريب. عىل كل حال، أنا واملجلس سنستمر بالعمل مقابل الوزارات الحكومية من أجل 

تطوير قلب الجليل وكل بلدات مسغاف.
 

نحن كمواطني مسغاف، نرتبط بسياسة الحكومة مبواضيع كثرية. االرتباط بسياسة الحكومة هو كبري يف 

جزء من هذه املواضيع. من املمكن تقسيم تأثري سياسة الحكومة عىل املجلس ومواطنيه بأربعة مجاالت:

1- فاعلية معالجة العنف يف املجتمع العريب، الجرمية املنظمة، األمن الشخيص وسيادة القانون وتطبيق 

أنظمة الرصف الصحي والبيئة.

التعليم، الصحة،  الفجوات مقابل دولة تل أبيب يف  الريف ومدى االلتزام بسد  2- مدى االستثامر يف 

املواصالت، االقتصاد والتشغيل. من املهم لنا جميًعا أن يكون هنالك استثامر وعالج لسد الفجوات يف 

املجتمع العريب بشكل عام وللمجتمع البدوي بشكل خاص.    

3- ازالة املوانع لتطوير االستيطان الريفي متعدد األجيال والدائم. تغيري سياسة التخطيط املقيّد. تغيري 

سياسة األرايض التي تصعب استيعاب عائالت شابة وأبناء املكان وعىل تطوير األعامل محليًا. خلق إمكانية 

بناء سكن مبتناول اليد للشباب وسكن مالئم لكبار السن مواطني مسغاف.

4- مواصلة تخصيص ميزانيات استمرارية ملواضيع محددة لخدمات محلية ورسمية يف بلدات مسغاف: 

سفريات، مواصالت عامة، جهوزية لحاالت الطوارئ واطفاء الحرائق، تعليم وتعليم مكمل، تنفيذ، توزيع 

وصيانة بنى تحتية، نشاطات حامية البيئة وتنميتها، واملحافظة عىل املناطق املفتوحة.  
 

ينتاب القلق الكثريين من سكان مسغاف ازاء ازدياد قوة جهات متطرفة ومناهضة للدميوقراطية. معظم 

سكان مسغاب ليسوا من مصويت اليمني. ومقابل ذلك، يف مسغاف يوجد تقليد قائم منذ سنوات طويلة 

بعدم خلط السياسة القطرية بالسياسة املحلية. ال توجد عندنا قوائم او كتل حزبية يف بلداتنا، أو يف اللجان 

املحلية أو يف هيئة املجلس ويف انتخابات رئاسة املجلس. سنواصل العمل وفق قيمنا ونرجو للكنيست 

الجديدة النجاح ولكل حكومة سيتم تشكيلها.

شاركت األسبوع املايض يف جلسة مع إدارات بلدات هار شخانيا الثالثة، لبحث موضوع توسعة البلدات 

التي اجتازت مرحلة متواصلة مبشاركة الجمهور وفحص مواقف واسرتاتيجيات طويلة املدى. أنا واملجلس 

اإلقليمي كنا رشكاء أيضا. وقررت البلدات توسعة بنسبة حوايل % 50، توسيع مناطق البلدات وتحويل مسار 

الشارع املؤدي اليها. سياسة التخطيط اللوائية تعقد عملية تقدم إرادة املواطنني واملجلس. نسقنا املواقف 

والتوقعات مقابل مديرية التخطيط يك نحقق رغبة البلدات.

كنت األسبوع املايض عىل تواصل مع لجنة إعداد املخطط القطري. وكذلك مع إدارة اللواء يف سلطة أرايض 

إرسائيل والكرين كييمت ووحدة االستيطان. شاركت يف جلسة اللجنة الثانوية للتخطيط والبناء يف مسغاف 

واللجنة اللوائية  للتخطيط والبناء لواء الشامل.
 

شاركت مديري أقسام من املجلس يف جولة هامة يف ميناء حيفا، عرضت خاللها مخططات ملواصلة تطوير امليناء.

واصلت العمل عىل التحضري للمؤمتر مبوضوع تعزيز سيادة القانون واالستيطان يف النقب والجليل.
 

التقيت مبرافقة نائب رئيس املجلس ومديرات أقسام التعليم، التعليم غري الرسمي والرفاه، مديرة املرأة 

الريادية التي تنشط يف املجتمع البدوي.
 

شاركت يف جلسة تحضريية لالستعداد لطقس شتاء صعب، وكذلك يف جلسة التحضري واالستعداد للحرائق 

وحاالت الطوارئ.
 

التقيت وتحدثت مع مواطنني وممثيل جمهور من موريشت، افطاليون، يودفات، عرب النعيم، وادي 

سالمة، شخانيا، كورنيت ومنوف.

قرأنا يوم السبت قصة ״اذهب اذهب״ حول حياة أبانا النبي إبراهيم. نابلس، الخليل، دوار البحر امليت، 

من مرص حتى شاميل دمشق. الخلفية النطالقة شعب إرسائيل وشعب إسامعيل هي هنا- بني صحراء 

״شور״  والبحر الكبري، بني مرص ودمشق. املنطقة ضيقة واملوارد محدودة ويوجد عنف، رصاع وتحالفات. 
يوجد احرتام متبادل. أرجو لكل أبناء إبراهيم ، اليهود والعرب ان نحظى يف احتواء النزاع والخصام وأن حق 

أبونا إبراهيم يحمينا. أسبوع جيد!

مع خالص املودة واالحرتام,

داين عربي
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