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نحن نعيش داخل املجتمع العريب .نحن نعيش يف منطقة جغرافية ريفية .أجزاء حياتنا اليومية
كلها متأثرة من أمناط ومام يجري يف املجتمع العريب .طباع الشغل اليومية ،صناعة وتجارة،
مواصالت ،استهالك وتسويق ،صحة وطب ،ترفيه ،إدارة عامة ،أبحاث واكادمييا ،قانون ،تخطيط
وبناء يف املجتمع العريب  -كل هذا هو جزء من حياتنا! حتى عندما نخدم بالجيش أو باالحتياط،
فإننا نجد قسم معني من جرياننا يخدمون معنا.
أثناء مجريات حيايت والبحث عن الرزق ،التقيت املجتمع العريب يف كل مرحلة .كرشكاء ،كعامل،
كمديرين ،كمزودين ،كزبائن ،مستشارين مهنيني ،وكمنافسني ،بالزراعة ،الصناعة ،بالتجارة
وبالسياسة.
أزمة العنف التي تجتاح املجتمع العريب هي أزمتنا نحن .األزمة عميقة ومؤملة .العنف ميس
بنسيج الحياة يف كل مكان.
قمت األسبوع املايض بزيارة وادي سالمة ورأيت الرضر املتعمد الذي لحق مبكاتب اللجنة املحلية
داخل املبنى متعدد املجاالت بجانب املدرسة االبتدائية يف مركز القرية .جلست مع رئيس اللجنة
املحلية منري ،ومع أعضاء آخرين وألقينا نظرة عىل الخرائط والعوامل املساعدة التي استعملناها
بتطوير وبناء القرية عىل مدار السنوات .بصورة أدق القينا نظرة عىل ما تبقى منها .زرت
املدرسة الثانوية ايضً ا والتي كانت تحصيالتها يف السنوات األخرية مشجعة وتبعث األمل ملستقبل
القرية .وهناك حدث تخريب يف غرفة املدير ايضً ا .أثناء زياريت للمدرسة ،وصل مراقب امتحانات
البجروت وفحص الرضر الذي لحق بجهاز أمان مناذج البجروت .جلست مع مدير املدرسة األستاذ
محمود ،وحاولنا التخطيط ملواصلة جهودنا لتطوير الشبيبة والقرية.
شاركت يوم الجمعة مع نائب رئيس املجلس من وادي سالمة بالزيارة املشرتكة لكل رؤساء
السلطات املحلية البدوية يف الشامل والتي عقدت يف مبنى الخدمات الجامهريية واملحلية يف
وادي سالمة.
تواجهنا جمي ًعا تحديات وكفاح صعب ومستمر .الطريق التي نسلكها سويًا هي طريق سالم
وتعاون .طريق تقدم وتطوير واندماج يف املجتمع والعامل .طريق بناء وإنتاج .الطريق ملتوية
ومليئة بالتحديات .معظمها صعود وأحيانًا نضطر ملواصلة االستمرار رغم أننا نصطدم بالتحديات
حتى باملنحدر .أتقدم بالشكر لنظرايئ رؤساء السلطات املحلية البطوف ،برئ املكسور ،الزرازير،
الكعبية ،بسمة طبعون ،طوبا ،وجارنا رئيس الحركة اإلسالمية وكل الوجهاء الذين قدموا لتقديم
املساعدة.

يعرفني سكان مسغاف البدو منذ سنوات كثرية ويعرفون التزامي يف املايض البعيد والتزامي
ملستقبل مشرتك أفضل لنا وألوالدنا .لن نرضخ الي تهديد .سنواصل نحن االهتامم مبستقبل أوالدنا
وأوالد أوالدنا .م ًعا.

التقيت األسبوع ،مدير عام وزارة املواصالت وطاقمه الكبري ،حول موضوع شق شارع .805
توجهنا املشرتك نحن وسخنني وعرابة للتقدم بشق الشارع ضمن خطة «الخمسية» القريبة والتي
سيبدأ تنفيذها سنة  ،2022والتي تتقدم بعد قبولها .شق الشارع مطلوب أيضً ا من أجل تطوير
مناطق تشغيل شاميل سخنني وشاميل عرابة ،ومن أجل تطوير املواصالت العامة يف داخل عرابة
ويف املنطقة.

حظيت األسبوع مبباركة جلسة رجال دين من كل األديان يف منطقتنا .ليت هذه اللقاءات تشق
طريقًا للتفاهم والتعاون ،للمحبة واألخوة ،لسالم والصداقة .آمني.
شاركت يف جلسات الجبهة الداخلية مع كل مديري أقسام املجلس حول موضوع استمرار اإلغالق
وتقدم حملة تطعيم السكان.
تحدثت عدة مرات األسبوع املايض مع نظرايئ رؤساء املجالس اإلقليمية املجاورة -مطيه آرش
والجليل األسفل.
نزل برد يف مسغاف يوم األربعاء!

اجتمعت األسبوع املنرصم مع إدارة املجلس مرة أخرى عرب الزوم ،وسيعقد األسبوع القادم
اجتامعا آخر عرب الزوم مبشاركة أعضاء املجلس ومنتخبي جمهور.
التقيت لجنة اإلدارة يف حوراشيم ،ومواطنني وممثيل جمهور من الكامنة ،وادي سالمة ،مانوف،
إشحار ،كيشور ،وهراريت.

يف قضية األسبوع قرأنا وأكملنا عن مصائب مرص وعن عيد الفصح األول عشية خروج وتحرر بني
إرسائيل من العبودية إىل الحرية .تحرر عرب كفاح وآآلم .خروج من مكان ضيق إىل مكان رحب.
بعد  430سنة .وبدون أي تأخري .هذا االسبوع يوم الخميس «طو بشباط» تجدد .أسبوع مبارك.

مع خالص املودة واالحرتام,
داين عربي

