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ט״ז באדר תשפ״א

مع خالص املودة واالحرتام,

داين عربي

مختلطة  بلدات  جامهريية،  بلدات  عربية،  بلدات  مسغاف.  يف  موجودة  جاماًل  األكرث  البلدات 

خاص  سيايس  ملعسكر  مسغاف  بلدات  تنتمي  ال  خاصة.  ومجتمعات  هوية  مع  بلدات  كلها   -

عىل الساحة السياسية اإلرسائيلية.  االحتياجات الخاصة التي تحتاجها بلدات مسغاف ممثلة يف 

الخطاب السيايس. ال يهتم أحد باملواضيع الهامة بشكل خاص لتطوير بلداتنا، كلهم بدون استثناء 

املتدين  املجتمع  ممثيل  مؤكد  وبشكل  العريب،  املجتمع  وممثيل  الريفية،  املناطق  ممثيل  مثل 

اليهودي أيًضا.

أنها  عىل  املعرفة  البلدات  كل  أن  حتى  واملعروف.  املقبول  باملعنى  كيبوتسات  عندنا  يوجد  ال 

الكيبوتسات يف  متاًما  تشبه  ال  إرسائيل  أرايض  أو يف سلطة  الجمعيات  لدى مسجل  كيبوتسات 

سلطة  او  التعاونية  الجمعيات  مسجل  لدى  تعاونية  بلدات  املصنفة  مسغاف  بلدات  إرسائيل. 

أرايض إرسائيل، كبلدات مجتمعية، ال تشبه معظم القرى التعاونية يف إرسائيل. حتى أن التعريف 

أو  الشامل  الكبرية مثل نوفيت، يف  فالبلدات  بلدة مجتمعية غري موجود يف مسغاف.  املتداول 

تسور إسحاق وبات حيفر  يف املركز،  وميتار ولهافيم بالجنوب، تندرج تحت هذه التسمية. حتى 

أن البلدات العربية يف مسغاف ال تشبه معظم البلدات العربية األخرى. لقد أقيمت البلدات يف 

مسغاف عىل يد مجموعات مواطنني أرادت تحقيق حلم بناء القرية يف املكان الذي مل تكن فيه 

قرية قبل ذلك. هذا واقع مشرتك لسكان مسغاف اليهود. ورغم االختالفات بني كل بلدة وبلدة 

هنالك املشرتك بني كل بلدات مسغاف. كلها بلدات صغرية ويانعة نسبيًا. ال تظهر اي بلدة يف 

مسغاف يهودية أو عربية كقرية عىل خريطة التقسيم اإلداري للجليل قبل قيام الدولة. مل تبنى 

أي بلدة يف مسغاف رغم نوع مساكنها والذي يتالئم مع كل الرشائح السكانية يف كل مراحل 

الحياة. نحن نحاول أن نبني بلدة لألجيال وبهذا يتمكن كل سكان بلدات مسغاف أن يعيشوا 

كل يف بلدته. بلدة لألجيال هي بلدة يشعر ساكنيها باالرتباط واالنتامء لعائالتهم وللمجتمع الذي 

ترعرعوا فيه. بلدة لألجيال هي بلدة يساعد فيها املجتمع باندماج االوالد والكبار واملسنني مع 

أو دون احتياجات خاصة يف كل األحوال. بلدة األجيال هي مكان نرتبط به ونحن ملتزمون له.

ذوي االحتياجات الخاصة هم أناس أصحاب احتياجات دامئة أو مؤقتة. يف إطار هذا التعريف  

״أناس مع محدوديات״ يوجد حوايل - %20 من مجمل السكان. وإذا أضفنا لهذه النسبة البيوت 

التي فيها عىل األقل فرد واحد أو أكرث مع محدوديات فإننا نرى أن االمر يتعلق بحوايل - 3/1 

نحن  للبلدات؟  بالتخطيط  قمنا  عندما  بالحسبان  األمر  هذا  أخذ  تم  هل  البيوت.  مجمل  من 

ملزمون بإيجاد الوسيلة لدمج أصحاب االحتياجات الخاصة يف بلداتنا. وكذلك دمجهم يف املجتمع، 

بالسكن، واالقتصاد. بلدة واحدة يف مسغاف معدة لذلك وهي كيشور. حظينا بأن هذه البلدة 

هي بيننا. نحن نريد دمجهم مجتمعيًا يف باقي البلدات. 

الوالدين.  التي تشمل أطفااًل صغاًرا تصل إىل حوايل - %15 وهي عائالت أحادية  املنازل  نسبة 

التوجه يف إرسائيل أي يف املجتمع اليهودي والعريب بكافة أقسامه هو الزواج يف جيل أكرب أكرث 

وهذا التوجه آخذ باإلزدياد. كل سنة يزداد عدد البيوت دون أوالد.

عدد الطالب األكادمييني الذين يدرسون لعدة سنوات غري متزوجني، والذين يطلبون سكًنا مؤقتًا 

ملدة اطول آخذ باإلزدياد. 

االرتفاع مبعدل الحياة يؤدي إىل أن - %95 من املواطنني هم يف جيل متقدم بالسن، يسكنون يف 

وحدات سكنية ال تالئم جيلهم )أقل من - %5 ينتقلون للسكن املحمي(. أعامر املسنني تطول 

وتقسم إىل مراحل مختلفة. 

كل هذه التوجهات تؤدي إىل أن نسبة أكرب من املواطنني تسكن عىل مدار سنوات أكرث يف سكن 

ذي منط مختلف. 

يوجد نقص يف السكن باألجرة واملالئم لذوي االحتياجات الخاصة يف كل بلدات مسعاف. يف كل 

بلدات مسغاف يوجد نقص بالسكن املعد للجيل الثالث. يف كل بلدات مسغاف تتواجد ظاهرة 

فصل وحدات سكنية ومالمئتها لوحدات بديلة البن العائلة )أو لشخص آخر غري مالك املسكن(. 

أمناط التشغيل متغرية أيًضا. هناك نقص حاد يف مناطق تشغيل للمكاتب، للعيادات، للورشات 

وللتجارة يف كل البلدات. 

باإلضافة لكل االحتياجات التي وصفت، فهناك عائق يف بلدات مسغاف من الصعب تحمله وهي 

القدرة عىل االستيعاب التي ال تأخذ بالحسبان التكاثر الطبيعي. يوجد أسبقية وتفضيل بصورة أو 

بأخرى بتخصيص قسائم بناء ألبناء املكان يف قلب الجليل. هذه امليزة موجودة يف البلدات العربية 

فقط. يف هذه املنطقة نسبة السكان العرب تساوي %80 من مجمل السكان اإلجاميل. ال يوجد يف 

البلدات املجتمعية اليهودية تكاثر طبيعي؟

يف هذا الوقت أسأل نفيس أي حزب من األحزاب ملتزمة بتقديم املساعدة لبلدات مسغاف، يك 

تصبح بلدات لألجيال - متعددة الجيل وأبدية؟ مادة للتفكري! 

 

وممثلني  مديرين  يرافقه  هبايس،  مفعال  عام  مدير  املايض،  األسبوع  ملسغاف  جولة  يف  وصل 

يعمل  ترديون.   - الصناعية مسغاف  املنطقة  يف  ״اكوميونيتي״  مصنع  الزيارة يف  كانت  آخرين. 

املصنع عىل دمج أصحاب االحتياجات الخاصة يف العمل عىل إعادة تدوير النفايات االلكرتونية 

واملواثيق. مرة أخرى كنا محظوظني. 

يف  الجديد  ״الهاب״  افتتاح  يف  سخنني،  بلدية  رئيس  املركزيني،  نظرايئ  أحد  مع  سوية  شاركت 

بارك مسغاف - ترديون. التطوير التشغييل يف املطلوب كثريًا يف منطقتنا هو تشجيع مبادرات 

الهايتك والتشغيل املوجه للطاقات غري املستغلة يف املجتمع العريب. إعداد األكادمييني الخريجني 

والخريجات يف مجال التكنولوجيا والعلوم الدقيقة آخذ باالزدياد سنويًا. أرجو ان رياح التعاون 

بني كل مركبات التطوير االقتصادي يف مسغاف مع كل أجزاء املجتمع العريب تستقطب تشغيل 

بجودة عالية من أجل مصلحة كل املنطقة.

كيل إميان بأن مسغاف ومواطني مسغاف ميلكون القدرات بتطوير وتقدم وتحقيق هذه الرؤية 

املشرتكة. بالنجاح! 

وقع األسبوع املايض حادث مأساوي بالقرب من بلدة ضميدة. حيث توفيت مواطنة تبلغ من 

العمر 60 عاما نتيجة انهيار مغارة تستعمل كأموى لقطيع موايش، وقد وصلت إىل املكان كل 

طواقم الطوارئ يف املجلس،  طواقم اإلنقاذ والكثري من املتطوعني من البلدة واملنطقة ولكن دون 

جدوى. نشارك عائلة أنيسة حجريات أم مدين، الحزن واألىس، الله يرحمها. 

اجتمعت إدارة املجلس يوم االثنني من األسبوع املايض. اتضح أن هناك توجيه/تخفيف الجتامع 

التباعد  عىل  باملحافظة  لالستمرار  التوجيهات  كل  رغم  شخص(   50 )حتى  الوجاهي  االعضاء 

ذاتها  اإلدارة  مبارش.  بشكل  واسع  مكان  يف  االسبوع  هذا  املجلس  هيئة  ستجتمع  االجتامعي 

اجتمعت عرب تقنية الزوم.  

العام بعيد املساخر يف ظروف محدودة. كان غريبًا علينا أن نقرأ كتاب استري يف  احتفلنا هذا 

ظروف الكورونا. 

نهاية األسبوع املايض شهد املسلمون األيام البيضاء، استعدادا لشهر رمضان الذي يصادف بعد 

شهر ونصف. 

عملت كثريًا األسبوع املنرصم عىل تحريك نشاط التعليم الرسمي وغري الرسمي حسب مخطط 

التأخريات  العرثات وعن  اعتذر عن  الكورونا.  التي وضعت قبل  الرامزور، وحسب االسرتاتيجية 

وأرجو أن يعود كل جهاز التعليم للعمل بصورة كاملة قريبًا. 

التقيت األسبوع املايض مواطنني وممثيل جمهور من يودفات،  ضميدة، عتسمون، لوطم، طال 

إل، ووادي سالمة. 

هناك ״ميمرا״ اسمها لورين غفران )مثل يوم الغفران(. ماذا بني املعاناة والفرح؟ قرأنا ״مغاير 

هو״. مستعدون أن نتقنع )الخفاء  شكلنا(. يف عيد املساخر املخفي اكرث من الظاهر. ومهام كان 

املقر.  وافتتاح  الشمعة  إضاءة  ״تفرض״ عن  السبت قصة  يوم  قرأنا  بحدود!  ولكن  تعطرنا  لقد 

أسبوع مبارك!


