
 

كان لسكان مسغاف جميعهم حظًا و دورًا يف بناء بلدة جديدة. تواجه البلدات البدوية الجديدة تغريات 

جّمة ورسيعة يف منط الحياة، يف ثقافة املادة وبأمناط سبل العيش. كذلك األمر يف البلدات اليهودية التي 

تواجه تجربة تكوين قرية متعددة األجيال ومستدامة، من الصفر عىل مدار سنوات من األجيال. التوجه 

العاملي هو عكيس متاًما- متدين وترك الفناء القروي. بلدات مسغاف ليست بلدات زراعية. لقد توقف كل 

الجليل عن كونه منطقة زراعية منذ زمن. مدى انخراط سكان الجليل يف االقتصاد العاملي هو األمر الذي 

سيحدد مستوى الحياة والقدرة عىل التطور يف املنطقة. الثقافة، التواصل واإلتاحة هي األمور التي تشق 

أو تغلق الطريق. بلدات مسغاف وسكان مسغاف اليهود وصلوا من أماكن أخرى واستثمروا هنا جهدهم 

ومدخراتهم. سكان مسغاف البدو فقد واجهوا تحدي االنخراط باالقتصاد العرصي من خالل االلتصاق 

بالبلدة واملجتمع الخاص بهم. كلنا جزء من نسيج لوايئ قطري وعاملي.

نحن نبني بلدات. هذا ما نفعله. ماذا تعلمنا؟

1 - وترية النمو يجب أن تكون مالمئة للبناء املجتمعي واملادي. حدود النمو املعقولة هي من 3 اىل %10 

سنويًا.    

2 - يجب أن يكون مزيج البناء مناسبًا لالستعامالت وليس للسكن فقط وامنا للشتغيل، للتجارة، للرتفيه 

والثقافة وغريها. نطمح بالوصول اىل مناطق تشكل نسبة 25-30% للبناء والتشغيل والتجارة داخل البلدة 

القروية، وحوايل 10-05% مباين عامة. تعلمنا أيضا بأن مزيج الوحدات السكنية يجب أن يكون مالمئا 

لرشيحة السكان متعددة األجيال ومتعددة األعامر ونشيطة متحركة. يف كل بلدات مسغاف يوجد نقص 

بوحدات سكن مالمئة لكبار السن، للشباب ولذوي االحتياجات الخاصة.

3 - األمر األسايس بالتواصل مع العامل يعتمد عىل االتصال والتحرك، ويتعلق ببنية تحتية مادية وبالنمو 

الذي يحتاج اىل تطوير شامل للشوارع وبنية مواصالت تحتية، أنفاق وتقاطعات، مواصالت عامة، مسارات 

ودروب دراجات وبنية اتصاالت ايًضا.

ال يوجد أدىن شك بأن تطور كرمئيل وبلدات مسغاف اليهودية تؤدي إىل تقدم وتطور املنطقة كلها. متكني 

وتطوير البلدات البدوية يؤثر عىل املنطقة أيضا. يتعلق تطوير منطقة قلب الجليل أيضا مبرتوبولني حيفا 

وغوش دان وبتوجه الدولة العام، واملنطقة والتوجه العاملي العام.  

واضح لنا جميًعا أننا تنافسيني ومنتجني مقارنة مبناطق أخرى يف العامل. وكذلك بالنسبة للطموح لالستقرار، 

متعدد  متنوعة يف مجتمع  املشرتك، هويات  اليهودي  العريب  التعايش  كلنا.  لنا  املشرتك  والسالم  األمن 

املجتمعات والنشاط، أمن شخيص، ريادة وليونة، تربية وثقافة، هذه كلها مركبات الحلم املشرتك لنا جميًعا.

نقف عشية رأس السنة وعشية تجدد األمطار والطبيعة حولنا. أرجو للجميع سنة منو وبناء مجتمعي يف 

عائالتنا،بلداتنا، مبنطقتنا، بدولتنا وعاملنا.

شاركت األسبوع املايض مبؤمتر الجليل، وباالجتامع القطري لالستعداد للطوارئ. التقيت األسبوع املايض 

منتدى رؤساء كل بلدات مسغاف وكذلك منتدى مديري مجتمعات وبلدات مسغاف. يجب عيل أن أقول 

أنه بالنسبة لنشيطي الجمهور وممثيل الجمهور وكذلك بالنسبة للمديرين يف الحكم املحيل الذين التقيتهم 

األسبوع املايض يف كل البالد، فإن منتديات مسغاف ذات جودة عالية ومثرية لالنطباع والناس مبستوى عايل. 

قدمت عرًضا عن افتتاح السنة التعليمية، االستعداد مليزانية 2023، وكذلك عن النشاط الذي أقوم به مقابل 

األحزاب املختلفة عشية االنتخابات القريبة.

شاركت يف جلسة إدارة املركز الجامهريي والتقيت مديري أقسام املجلس.

التقيت مجموعة مواطنني تتقدم يف بناء سكني لذوي االحتياجات الخاصة يف هارشخنيا. رغم الصعوبات إال 

أن املجلس يساعد ويأخذ دورا يف كل مبادرة كهذه يف كل مكان. بالنجاح!

التقيت إدارة بلدة كورانيت ومواطنني ونشطاء من البلدة.

التقيت  ممثيل جمهور ومواطنني من لوطم، هار حلوتس، وادي سالمة، الضميدة،متسببه أفيف، موريتس 

وعرب النعيم.

قرأنا يوم السبت قصة ״بأن تأيت״. هذه قصة معقدة وموسعة وتشمل مباركة ولعنة. وتبدأ القصة بوصية 

״بخوريم״ جلب تربع يف بداية املحصول. الكلامت التي قيلت هي كلامت معروفة وحساسة. ويف نهايتها 
كلامت املواساة من أقوال يشعياهو النبي، التي اعتيد عىل قولها نهاية أيام العزاء. أقوال املواساة بني طو 

بآب وبني رأس السنة. لنفوز بالغفران والتوبة، الذي كتب يف يوم الحساب بكتاب الحياة كمباركة للسنة 

القادمة علينا بالربكة، اسبوع جيد وسنة مباركة وحلوة!

مع خالص املودة واالحرتام,

داين عربي
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