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بغض النظر عن الطريقة التي ننظر فيها للموضوع ،نحن االن داخل «موجة» كورونا  .قرية
سالمة ُصنفت ضمن اللون «الربتقايل» ،جرياننا يف بيت جن ،كرسى سميع ،أبو سنان ،وعبلني وكفر
كنا ،صنفت كبلدات «حمراء « .أيضا النارصة وطربيا .جرياننا سخنني ،دير حنا ،ساجور ،البعنة،
مجد الكروم ،جولس ،املغار ،الجديدة املكر ،العزير وكفر مندا ،صنفت باللون «الربتقايل».
بلداتنا متسبي أفيف ،وضميدة ،وموريشت ،وشخانيا ،والكامنة ،كمون ،ومخامنيم ،إشحار،
يوفاليم ،تسوريت ولفون صنفت باللون «الربتقايل» .وجرياننا كرمئيل عيلبون ،الرامة ،دير األسد،
كفر ياسيف ،عرابة ،شعب ،كابول ،طمرة ،الزارزير ،برئ املكسور ،يركا وشفاعمرو .وبلدات نوفيت،
ألون هجاليل  ،كفار هفرديم ،وهوشعيا وأمرييم .أنا انسان متفائل ،لكن حسب تقديري نحن
نقف أمام فرتة صعبة.

افتتحت السنة الدراسية مع صعوبات ليست قليلة ،جهاز التعليم ومديري املدارس شددوا
عىل التواصل املبارش وعملوا املستحيل من أجل تأدية املهمة مع التقييدات .أيضا الرتميامت يف
املدارس ،منظومة السفريات والتعليم املكمل والدورات «تم تأجيلها « ويف قسم من الحاالت
اضطروا اليجاد حل جزيئ أو غري نافذ .كل شخص يقظ ملا يحدث ألوالده وأصدقائه أو ألوالد
جريانه وأصدقائه .أغلب السكان غري مهتمني يف قيودات الجهاز التعليمي مثل ميزانية السفريات
والنقل ،صعوبات دمج خطوط السفريات .تعليامت صارمة من جهاز الرتبية والتعليم ،وقيود
الكورونا التي تتغري كل يوم .نهاية األسبوع كانت جلسة بني رؤساء سلطات محلية ومديري
مدارس يف مسألة الطالب واملعلمني الذين يسكنون يف بلدات «حمراء» ويتعلمون أو يعلّمون يف
بلدات صنفت «خرضاء» والعكس.
جهاز الرتبية والتعليم ،واملركز الجامهريي واملجلس ،يبذلون الجهود ويرتجلون الحلول من أجل
الوقوف يف املهامت وبتغيري املهامت .التسجيل لفعاليات ودورات التعليم الالمنهجي هو كبري
وواسع .الطالب واملعلمني والطواقم التعليمة يتعاملون بشكل مرن وسهل وثبات وهنالك موارد
داخلية وطاقات مفاجئة بشكل إيجايب ،حتى األهايل .أنا اتعهد لكل االهل الذين يعملون جهود
كبرية ملالءمة كل يشء قدر املستطاع لحاجات ومتطلبات أوالدهم .أطلب من كل األهل أن يتحلوا
باملرونة والصرب.

مع كل الصعوبات والتقييدات بدأت السنة الدراسية ،أكرث من  6,000طالب يتعلمون يف 15
مدرسة يف مسجاف .أكرث من  1،200طفل يتعلمون يف  66روضة أطفال ،واكرث من  1,500طالب
يتعلمون يف مدارس خارج مسجاف .أكرث من  200مركبة تنقل الطالب يف كل يوم .تقييدات
«الكورونا» أدت اىل نقص يف عدد الصفوف ،نقص يف املعلمني ومساعدي التدريس ،نقص يف
مرشدي الدورات ،إضافة لكل هذه النواقص هنالك نقص كبري يف املال لتلبية جميع الحاجيات.
نحن يف مسجاف سنكمل توفري الخدمات مبستوى عال جدا يف كل األحوال واألوضاع.
رابط لفيديوهات يف املوقع ...أو تحميل ملف

التقيت األسبوع املنرصم مديرة التخطيط اللوايئ لسلطه أرايض إرسائيل ،وطاقم التخطيط لبلدات
جبل شخنيا .التقيت برفقة أحمد نائبي ،منسق ديوان رئيس الوزراء للمجتمع البدوي يف الشامل.
التقيت مدير عام وزارة الزراعة وتطوير القرية ومديرة سلطة التخطيط يف الوزارة ،وتحدثت
عدة مرات مع مديرة البناء القروي يف وزاره اإلسكان .سياسة األرايض وسياسة التخطيط كانت
جوهر الحديث والنقاشات.
أعطي أهمية كبرية جدا ملهمة مركبة بشكل خاص .اتصال شخيص متواصل وجدي مع رؤساء
السلطات املجاورة .أنا أخصص قسم كبري من وقتي للحوار .انا وزماليئ رؤساء السلطات املجاورة،
نجد الطرق للتغلب عىل املصالح املتضاربة ونسعى عىل تطوير املصالح املشرتكة .هذا األسبوع
أوضحنا تفاهامتنا مع بلدية سخنني .املبادئ هي:
 -1إقامة منطقة تشغيل مشرتكة رشق كيبوتس أشبل.
 -2ترسيع شق شارع  805وفق مساره القانوين املخطط.
 -3تخصيص منطقة تل مورسان مع إضافة أراض زراعية خاصة لسكان سخنني رشق منطقة
«ليشيم»  ،وغرب املنطقة املخصصة لتنمية عرابة ،للتطوير املستقبيل لسخنني.

واتفقنا مع مجلس دير األسد أيضا .املبادئ:
 -1إقامة منطقه تشغيل مشرتكة بني كيشور وتوفال.
 -2تحديث وتوسيع شارع  8544لعرض  40-30مرت ،وشق شارع مبنظر طبيعي ،ال مير من داخل
بلدات توفال وبيلخ ،ويتيح وصوال مبارشا ملفرق جيلون.

املجتمع العريب عامة ،وبداخله املجتمع البدوي خاصة ،يتميز بضعف خاص وبقوة خاصة.
الضعف هو تدهور الخالفات نحو العنف .القوة هي منظومات تسوية مجتمعية .لألسف ،يف
سالمة تكاثرت األسبوع املنرصم أحداث «التدهور» .أمتنى النجاح للجنة الصلح يف سالمة .ال يوجد
مفر ،أنتم ملزمون بالنجاح!
رشوط التباعد االجتامعي تزعجني .أحب الجلوس مع زماليئ وطواقمهم «جنبا اىل جنب « وأن
أكون بعالقة فعلية شخصية ومبارشة.
ينقصني االتصال املبارش الفعيل مع سكان مسجاف .انا معتاد كل يوم جمعة عىل زياره بلدات
مسجاف البدوية ولقاء السكان .التقي عدة مرات خالل األسبوع ،ممثيل جمهور وسكان يف
البلدات اليهودية .انا أحاول ،كام الجميع ،التأقلم ،سيكون خريا!!
األسبوع املنرصم التقيت وتحدثت مع سكان وممثيل جمهور من موران ،لفون ،سالمة ،يودفات،
وإشحار.

نحن نواصل «النهضة» و «اإلصالح» مبناسبة «يوم الدين» بعد أسبوعني .قرأنا يف قضية «ستأيت»
يوم السبت ،فرائض مليئة بترصيحات مثرية للمشاعر .بعد إحضار تيني ،أعلنوا« ،لقد فقد
أرمي والدي  ، »...يف إشارة إىل أبينا إبراهيم ،وهو بدوي وراعي األغنام واملاشية وأب إسحاق
وإسامعيل .وبعد حرق عرشات الترصيحات «مل آكل يف يوين  .»...كيتونو .أطلب من كل قاريئ
املقال عفوا يف هذا الفرصة ،وأغفر للجميع .أسبوع جيد وموفق.

مع خالص املودة واالحرتام,
داين عربي

