
مع خالص املودة واالحرتام,

داين عربي

رشطي حرس الحدود، باسم محمد سواعد أبو تامر البالغ من العمر 44 عاًما، تُوىف بسبب الكورونا. 

املرحوم رّب عائلة وركن أسايس يف مجتمع وادي سالمة، وهو ابن صديق عزيز. الله يرحمه! 

عدة  قبل  متسارعا.  انتشارا  مسغاف  يف  بلدتان  شهدت  حياتنا  يف  الكورونا  فريوس  اندالع  منذ 

أسابيع يف البلدة الصغرية والجميلة رأس العني، أصيب يف الوقت ذاته حوايل -%20 من املواطنني 

الكبار. وحدث األسبوع املايض، ذات األمر أيًضا يف بلدة عرب النعيم. االنتشار يف أوجه. نسبة 

املصابني يف عرب النعيم تصل إىل أكرث من -%20 لدى الكبار. أمتنى الشفاء العاجل لكل املرىض! 

يعمل املجلس بتكاتف مع طواقم الطوارئ ومع املركز املحيل ورئيس البلدة، منر نعيم. 

كل مجتمعات مسغاف تتضامن مع مواطني عرب النعيم. سالمتكم! 

غيلون،  كامنة،  كمون،  سالمة،  وادي  موريشت،  أكرث هي-  مركزا  انتشارا  شهدت  أخرى  بلدات 

لوِطم، ضميدة، وركيفت. كيل أمل من اآلن وصاعًدا أن مينع مستوى التطعيم تكرار أحداث من 

هذا القبيل. نحن مستمرون بالتعامل بحذر حاليًا. 

أكرث من 13,000 مواطن يف مسغاف تلقوا حتى اآلن جرعة التطعيم األوىل، وأكرث من -9,000 

تلقوا جرعة التطعيم الثانية.  حوايل-%70 من املواطنني فوق جيل 16، وحوايل-%95 من املواطنني 

فوق جيل ال 60 تطعموا أو تعافوا. يف عرب النعيم كان عدد املتطعمني منخفًضا مقارنة بالبلدات 

األخرى. كانت محاوالت لتشجيع املواطنني عىل تلقي التطعيم عىل مدار كل أيام األسبوع. بودي 

أن أشري هنا إىل إخالص نائبي أحمد سواعد، يف العمل عىل إنجاح موضوع التطعيم ويف تقديم 

املساعدة للمواطنني يف بؤر املرض. 

شاركت أنا أيًضا مع أحمد ومع مدير املدرسة الثانوية يف وادي سالمة يف لقاء مع الطالب من 

عدد  ولرفع  للكورونا،  للتصدي  الجهود  حول  اللقاء  هذا  وكان  عرش،  والثانية  الحادية  صفوف 

املتطعمني. 

لقسم  شكرًا  الستقباله.  تجهزنا  الذي  بالثلج  تأِت  ومل  املايض  األسبوع  املطر  موجة  مرت  لقد 

املواصالت، ولقسم تحسني وجه املدينة ولكل العامل املخلصني عىل الجهوزية والتعامل.

كانت جلسة مهمة األسبوع املايض، يف اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء حول موضوع الخارطة 

الهيكلية ملوقع ليشم. مل يتم أبدا دعوة أي مندوب عن املجلس منذ تأسيسه للمشاركة بجلسة 

بناء ملوقع ليشم/رفائيل.  تبني أنه منذ عام 2010 ״بناء جدي״ داخل ״موقع أمني״ يتطلب ابالغ 

الجمهور عنه بشكل معني. هنالك اقرتاح قانون لنقل البحث باملخطط الهيكيل لهذا املوقع األمني 

إلجراء مدين. لقد أويص بإيداع املخطط بعد قبول قسم من طلبات املجلس التي تتعلق بتغيري 

بنود معينة. ال يوجد أدىن شك بأن لهذا املوقع تاثريًا جديًا عىل البيئة، وعىل منطقة املجلس. حاليًا 

أقوم بدراسة القرار واتشاور مع جهات مهنية. سأواصل اإلبالغ حول التطورات.

شاركت أنا ونظريي رئيس مجلس إقليمي عيمق يزراعيل، يف جلسة مع قسم االستيطان حول 

موضوع موانع التطوير يف مجمعات االستيطان يف الجليل. وكام قلت يف املايض، فإن محدوديات 

تعليامت سلطة أرايض إرسائيل ومعيقات أخرى، أوجدت وضًعا ال يطاق، أدى إىل حالة من انتقال 

من ال ميلك املسكن للسكن يف املدينة. اشرتكت بالتوجه لكل األحزاب حول هذا املوضوع عشية 

والكيبوتسات  البلدات  مع سكرتريي حركات  املوضوع  بهذا  مبنتدى خاص  شاركت  االنتخابات. 

وعدد من رؤساء املجالس. التحدي الحقيقي عىل هذا املستوى أو غريه يشكل عائًقا لكل املجال 

الريفي. وجدت آذانا صاغية عىل نطاق واسع من األحزاب. إن الحاجة بتحضري احتياطي للتكاثر 

التطرق لهذا  اليهودية. وقد تم  البلدات  السكاين مفهومة ضمًنا يف كل بلدات الجليل باستثناء 

املوضوع، األسبوع املايض، أثناء لقاء رؤساء بلدات مسغاف.  

تطوير مبنى املسارات يف مسغاف كان إحدى املواضيع التي حظيت باألفضلية بعد إرشاك الجمهور 

املايض، مصادقة سلطة ترصيف كنريت  األسبوع  استلمنا  املجلس.  اإلسرتاتيجية يف  الخطة  وبناء 

لتخطيط مسار رأس العني- وادي سالمة- مفرتق لوطم/ معليه تسفيا. نُصبت بوابات عىل طرق 

الكرين كييمت يف غابة سيغف. هذه البوابات تهدف إلبالغ الجمهور بأن الغابة مفتوحة للجميع، 

وأن املسارات جميعها مفتوحة للحركة ولكنها مغلقة أمام مركبات ذات املحركات. أهال وسهال!  

شاركت يف جلسة مع إدارات بلدات افطليون،  هراريت، معليه تسفيا، ومخمونيم، حول موضوع 

امتالك أراض من سلطة أرايض إرسائيل، لتطوير التشغيل يف البلدات الجامهريية.

شاركت األسبوع املنرصم، يف بداية عملية بلدة لألجيال يف لوِطم. بالنجاح! 

التقيت قسم من املوجهني وقسم من األهايل الناشطني يف الروبيتكا. هذا النشاط هو نشاط مهم 

لتنمية أبناء الشبيبة اللذين يرغبون بتعلم التكنولوجيا وتجسيد طموح مسغاف للتميز العلمي 

والرتبو، رغم أزمة الكورونا وصعوبة التأقلم مع أمناط إدارة قسم املعارف يف املجلس، وال يوجد 

عندي أدىن شك بأن هذا النشاط مستمر وآخذ بالتوسع كذلك. 

التقيت األسبوع مواطنني وممثيل جمهور من عرب النعيم، اشحار، وادي سالمة، لوطم وضميدة. 

يوم السبت الذي يسبق عيد املساخر هو سبت ״تذكر״.  قرأنا قصة ״صدقة״ والتي بها تفصيل 

عن خيمة املقر. تذكرنا حرب العمالق. عندما كنت صبيًا قال يل أيب رحمه الله، بأن الرصاع مع 

العمالق هو رصاع مع غريزة بداخيل، ملتصق يب ״كالذيل״.

يوم الجمعة كان اليوم الذي تُوىف به سيدنا موىس عليه السالم. أسبوع وعيد مساخر مبارك! 
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