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املسافة بني مسغاف ومرفأ بريوت ،مثل املسافة بني مسغاف ومرفأ يافا .املسافة من مسغاف
وحتى السوق يف دمشق ،مثل املسافة من مسغاف حتى سوق محانيه يهودا يف القدس .افحصوا.
الكارثة التي حلت يف بريوت فظيعة .سمعت مدير مستشفى «الجليل الغريب» يطالب باللغة
العربية ،بدعم جرياننا .يا ريت نستطيع ذلك.
يف عائلة أمي هنالك قصة عن نزاع بني اخوة ،استمر فرتة طويلة جدا ،حتى توىف الطرفان وخرسوا
كل فرصة للصلح والتسامح .كانت تقول يل أمي دامئا ،أنه من املهم جدا منع حاالت كهذه.
حقيقة يف كل عائلة يوجد مثل هذه القصة ،ويف كل قرية ويف كل حارة .لألسف الشديد أيضا يف
«الحارة» يف الجليل .جريان الجليل هام لبنان وسوريا .سيكونون أيضا «جريان» أحفادنا وأحفاد
أحفادنا .اليهود والعرب أبناء أعامم ،قبل نزول التوراة ،وقبل املسيحية واإلسالم .نحن هنا يف
مسغاف ويف الجليل عموما ،نحظى بسالم وأمن نسبيني ،خالفا لجرياننا يف لبنان وسوريا .أقرتح
بأن نبارك السالم ونحافظ عليه قدر ما نستطيع .يف أيام زمن الكورونا وعدم رىض من دولتنا ومن
مؤسساتها املختلفة ،من املمكن النسيان .أنا رشيك أيضا لعدم الرىض ،وأمتنى أن يحدث تغيري،
تغيري لألحسن .ولكني وخالفا ملواطني لبنان الذين رافقوا رئيس فرنسا ،الذي وصل للتضامن
والدعم ،ال أمتنى بأن تحدث «ثورة» .عزايئ للمنكوبني وأهايل الضحايا ومتنيايت للمصابني بالشفاء.
سالمتكم.
تجري رشطة إرسائيل جولة تعيينات .بلدات مسغاف تحصل عىل خدمات من محطات رشطة
مختلفة .يف محطتني تبدل األسبوع املنرصم قائد ،محطة مسغاف ومحطة كرميئيل .افرتقنا عن
قائدي محطات رائعني ،واحد يهودي وواحد عريب (كلهم «أبناء أعامم») بالنجاح!

يف الرشطة يخدم يهود وعرب ،أيضا يف حرس الحدود ويف الجيش .نسبة التجنيد لخدمات األمن
يف صفوف سكان مسغاف العرب ،مثل نسبة التجنيد يف صفوف سكان تل أبيب اليهود .القضاة
يف املحاكم ،املحامون ومدققو الحسابات ،الربوفسوريون ،املهندسون -كلهم يهود وعرب أيضا.
مديرو املستشفيات والطواقم الطبية هم يهود وعرب .سكان الجليل وسكان مسغاف هم يهود
وأيضا عرب.
ال»-رواية» مكتوبة من تشوهات املايض ومن االفكار املسبقة .التوترات يف املجتمع بني الطوائف
وبني القوميات و «العشائر» ،تنبع من خالفات حول املايض وهي أيضا ما يُنتج «األزمة» السياسية
والقيادية .نحن نعمل يف الطريق الوحيد التي نأخذها بالحسبان -تعاون!
من يفحص ميزانية مسغاف ،يرى وجود «متييز مصحح» يف كل أنواع امليزانيات والنشاطات،
ومع ذلك ُسمعت إداعاءات «متكررة» حول مس يف حق امللكية الخاصة عىل األرايض يف البلدات
البدوية .ما هي االدعاءات ومن أين تنبع الشكوك؟
تحدثت ملمثيل السكان البدو يف مسغاف .أتحدث يف كل أسبوع أيضا مع ممثيل بلدات مجاورة.
أنا واملجلس اإلقليمي مسغاف ملتزمون بأن نكون «جزء من الحل» ،نحن نحاول...

رغم ذلك ،نحن نتواجد يف أزمة ،وغري واضح ما سيكون يف يوم افتتاح السنة الدراسية .األسبوع
املنرصم كانت جلسة يف الكنيست يف موضوع تم مقاطعته من قبل وزارة املعارف .كل األوالد يف
البيت تقريبا ،ميزانية املجلس يف خطر .كل الوقت يوجد دخل أقل ،باألساس بسبب تقليصات
يف ميزانيات املكاتب الحكومية .كل الوقت يوجد مصاريف أكرث ،باألساس بسبب املس يف نجاعة
منظومات السفر .التقييدات أيضا تتغري كل الوقت ،ومتس يف عمل املركز الجامهريي ،النادي
القروي ومرحافيم-حيزات .الفرتة -فرتة مليئة بالتحديات .قدرة مسغاف عىل تزويد الخدمات
وتطوير الربامج االسرتاتيجية التي أقرت ،ترضرت .رغم ذلك لدينا مجموعات رائعة ،ممثيل
جمهور رائعني ،وأيضا عامال جيدين ومخلصني .نحن سنستمر كام يف األغنية يف العمل «نفس
اليشء ،لكن ببطئ»! صدقوين ،يف كل يشء يتضح وجود إمكانية عمل «رسيع» نقوم بذلك ،وفق
مبادئنا ،ووفق االسرتاتيجية التي ُحددت من قبل الجمهور وممثليه.

كنت يف جلسة مع إدارة لواء الشامل يف سلطة أرايض إرسائيل .يف قسم من الجلسة شاركوا أيضا
ممثيل بيلخ ويف قسم من الجلسة ممثيل عرب النعيم .يف غوش كاتف (كيشور ،توفال ،بيلخ)
وأيضا يف عرب النعيم ،نطور تخطيطا بالتعاون مع سلطة أرايض إرسائيل ومبشاركة السكان.
شاركت األسبوع املنرصم يف جلسة مركز املجالس اإلقليمية ،حول قانون «فتامليم» (لجان املناطق
املفضلة واملخصصة للسكن) .شاركت األسبوع املايض يف جلسة دائرة االستيطان ،يف موضوع
تحديد قيمة التخفيضات املخططة لبلدات مسغاف ،وأيضا يف موضوع توسيع بلدات يف مسغاف
عموما ،يف ظل سياسة التخطيط وتقييدات لجان القبول .لدينا رشكاء وأصدقاء من كل الطيف
السيايس ،وأيضا معارضني .التقيت األسبوع املايض عضو الكنيست بتسلئيل سموتريتش .كنت
أيضا بتواصل مع وزير الزراعة -ألون شوسرت ،مع وزيرة املواصالت-مريي ريغيف ومع وزير
الداخلية -أريه درعي ،ثالثتهم بواسطة موظفي مكاتبهم.
التقيت األسبوع املنرصم ،رؤساء تساحي يف كل البلدات ،يوم األحد .الكل يتعامل مع «محجورين»،
وقسم مع مرىض .حتى نهاية األسبوع كان يف مسغاف  222شخص يف حجر منزيل و  18مريضا.
الصحة للجميع!
اللجنة الجامهريية للتطوير التجاري ،التأمت ،األسبوع املايض ،واستمعت لعرض حول تطوير
«مأيتس» للمبادرات التكنولوجية« ،هاب» للفعاليات التجارية« ،جوب كالب» للباحثني عن
عمل ،نادي تجاري للمستقلني ،تسويق قسائم يف املناطق الصناعية القامئة وتطوير مناطق
تشغيل إضافية ،تطوير مساحات تشغيل داخل بلدات مسغاف ،تطوير غابة سيغف كمكان
لرياضة الدراجات الهوائية ،ترميم كسارة سيغف ومشاريع اقتصادية إضافية ،والتي يتابعها مدير
التطوير التجاري  -شموليك.

التقيت إدارة بلدة هار حالوتس وممثيل جمهور وسكانا من عتمسون ،متسبي أفيف ،ركيفت،
سالمة ،كامنة ،الحسينية ،ضميدة ،رأس العني ،عرب النعيم ويودفات.
يوم األربعاء كان طو بآب ،وتم الحديث كثريا عن عيد الحب .يوم السبت قرأنا بقية خطاب
موىس لبني إرسائيل« -ليس عىل الخبز وحده يحيى اإلنسان ،بل عىل أقوال وحكم الله يحيى
اإلنسان» وكذلك األمر املثري« -احذروا لئال تنسوا الله ...وحلفتم  ....وقلت يف قلبك  -كحي أشد
عىل يدي ،زدين قوة ورزقا» .لنحظى بحامية أنفسنا من الكربياء والرياء بكل أنواعه .أسبوع جيد!

مع خالص املودة واالحرتام,
داين عربي

