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ما هي وترية التكاثر السكاين املقبول يف بلدة قروية؟ هذا السؤال الذي يواجهه كل من يعمل
بالتخطيط والتطوير .تتواجد الخرائط الهيكلية يف البلدات العربية ضمن إجراء توسيع معجل،
وبهذا توفر اإلمكانيات بإضافة وحدات سكنية ملضاعفة أو حتى زيادة بثالثة أضعاف عن عدد
السكان املتواجدين اليوم .الخطة الشاملة لسخنني عىل سبيل املثال ،تتعلق بعدد سكاين يصل
إىل  110,000نسمة ،بينام عدد السكان حال ًيا هو  .32,000هكذا خارطة كرمئيل الشاملة أيضً ا.
الطموح املقبول من حيث اإلزدياد السكاين يف بلدات مسغاف املجتمعية يندرج ما بني 10-5
بيوت سنويًا ،بهدف منع تقدم البلدة بالسن ،أي بقائها مع فئة سكان مسنني .من املقبول
التخطيط ملنظومة خدمات جامهريية تعتمد عىل  ₪ 400-300بالشهر .يبدأ مستوى الخدمات
املقدمة للمواطنني عندما يصل عدد بيوتها إىل  300-250عائلة تدفع مبالغ مالية .طب ًعا هنالك
تداول .يف مرحلة ما من خالل ازدياد
ً
اختالف بني مجتمع وآخر ،ولكن هذه املعطيات األكرث
السكان الجدد مع تقدم عمر البلدة فإن السكان الجدد هم أبناء املكان الذين كربوا فيها .هناك
تبادل ما يف السكان الذين تختلف ظروف حياتهم ويتم استيعاب آخرين جدد يشرتون منهم
بيوتهم.
الوضع يف بلدات مسغاف البدوية مختلف .يف املجتمع البدوي الذي تعرفت عليه يف سيناء،
متعارف عليه أن تقوم عدة أخوات متزوجات مع أهلهن بإقامة مجمع سكني عائيل مشرتك.
ولكن الوضع يف املجتمع البدوي يف الجليل يشبه سائر املجتمع العريب ،بأن تنتقل النساء للسكن
عىل أرض عائلة الزوج ،أخيه او والديه او أقاربه من جهة األب ،وليس أرض عائلة الزوجة .ومن
املتعارف عليه أيضا أن بيت الوالدين يخصص يف نهاية األمر لالخ األصغر س ًنا يف العائلة.
هنالك تنقل أكرث يف املجتمع اليهودي وبشكل عام هناك انفتاح للتعاون بني عائالت مل تكن
تربطها عالقات سابقًا ،يف الجرية القريبة.
تسويق أرايض دولة يف البلدات البدوية معدة فقط ألبناء املكان .تحرص املجتمعات البدوية عىل
املحافظة عىل تسويق األرايض قدر اإلمكان لألقارب ولكل من يسكن بالقرب من املكان ،وهذا
من أجل املحافظة عىل أحياء عائلية .نحن يف مسغاف ويف إطار القيم األساسية نحرتم إرادة هذا
املجتمع.

يف بلدات مسغاف اليهودية يتم استيعاب من هم ليس من أبناء املكان .هنالك قسم غري قليل
من مواطني مسغاف الكبار اختاروا ألسباب عدة االنتقال إىل ״دولة״ تل أبيب وإىل أماكن أخرى.
الصعوبة باالستمرار يف عملية التخطيط لتوسعة البلدات وارتفاع أسعار قسائم البناء تؤدي إىل
خفض وترية ازدياد السكان يف قسم من البلدات ،أذ ال يفوق اإلزدياد  10-5عائالت يف السنة.
قدمت لوزيرة الداخلية وملدير التخطيط ،األسبوع املايض ،طل ًبا واض ًحا للتقدم بالتخطيط
ملضاعفة كل بلدة يف مسغاف ويف البلدات البدوية واليهودية أيضا .ومن أجل ذلك فإن هناك
حاجة للخروج من نطاق الخط االزرق وزيادة مساحات البلدات.
نائب رئيس املجلس يعرض طلبات البلدات البدوية يف مناطق نفوذنا ،أمام كل من يعمل عىل
إعداد امليزانيات لتطوير املجتمع العريب .التقى ،األسبوع املايض ،وزيرة املواصالت ،وشدد عىل
أهمية شارع  805للمنطقة .وهذا الشارع ليس التفايف حول سخنني وإمنا يربط سخنني وهو
لتطوير مناطق تشغيل يف شاميل املدينة.

التقيت ،األسبوع املايض ،إدارة بلدة يوفاليم ،و ُعرض بقوة موضوع توسعة البلدة واستيعاب أبناء
املكان معدومي السكن .حتى هذا اليوم فإن ارتفاع أسعار قسائم البناء تؤدي إىل صعوبات كثرية،
كلام كان الرتتيب االجتامعي االقتصادي أعىل أكرث.

ُدعيت األسبوع املايض ،مع نظريي رئيس مجلس إقليمي عيمق يزراعيل ،لعرض موضوع ارتفاع
أسعار قسائم البناء عىل أنه عائق أمام استيعاب األزواج الشابة بشكل عام وأبناء املكان معدومي
السكن بشكل خاص ،خالل اللقاء مع وزير تطوير الريف ،عوديد فورير ،والذي يشغل وزير
الزراعة وتطوير القرية أيضا.

التقيت نظرايئ رؤساء السلطات املحلية يف سخنني ودير األسد حول موضوع تطوير مناطق
تشغيل مشرتكة.
احتُفل األسبوع املايض بافتتاح ״الهاب״ يف ترديون ،الذي سيبارش العمل كمركز مهم لتطوير
األعامل ملجتمع األعامل يف مسغاف واملنطقة .عرضنا أمام مدير عام وزارة تطوير الريف إيالن
شوحط ،املحفز «هامئيتس» املشرتك الذي يعمل يف املكان بالرشاكة مع بلدية سخنني وتحت
رعاية - Mass Challengeالرشكة العاملية ،التي تعمل عىل تطوير حاضنات األعامل يف مجال
التكنولوجيا والهايتك.

التقيت انا ورئيس لجنة تطوير األعامل يف مسغاف ،املديرة العامة لوزارة الرفاه ومديرة دائرة
املجتمع يف الوزارة حول موضوع التقدم بإقامة مركز تشغيل مشرتك مع املجلس اإلقليمي ،الجليل
األسفل واملجلس اإلقليمي البطوف.
شاركت ،األسبوع املايض ،يف جلسة املركز الجامهريي عشية املصادقة عىل ميزانية  .2022يصبو
املركز إىل تحقيق أهداف للوصول إىل أكرب عدد من أبناء الشبيبة واملواطنني وإتاحة الفعاليات
بشكل أكرب للبلدات والعناقيد.
شاركت يف جلسة إدارة املجلس عشية البحث املقرر ،يف هيئة املجلس مبيزانية .2022
تجولت األسبوع املايض ،مع مسؤول الغابات ومدير قسم جودة البيئة يف غابة سيغف ،استعدادا
لتجديد الغابة وتجهيز املواقف وإغالق جزء من الطرق يف وجه حركة مرور آليات ذات محركات.

التقيت األسبوع املايض ،مثثيل جمهور ومواطنني من يوفاليم ،ركيفت ،ياعد ،تسوريت ،متسبيه
أفيف ،موريشت وغيلون.

قرأنا يوم السبت قصة عن عودة يعقوب من فدان أروم .هذه القصة الثامنة يف التوراة .يف اآلية
الثامنة من القصة يصيل النبي يعقوب لله يف الكلامت التالية :״أنا اصغر من كل النعم ومن كل
الحقيقة التي صنعتها لعبدك ،إذ أين عربت األردن بعصاي هذا واآلن رصت مبعسكرين.״ يف تلك
الليلة تصارع يعقوب مع املالك .ويف اليوم التايل اجتاز ״معرب يبوك״ .اسمنا واسم دولتنا هو أسمه
منذ ذلك اليوم  -إرسائيل .أسبوع مبارك!

مع خالص املودة واالحرتام,
داين عربي

