
األسبوع املايض كانت حادثتان ال ترتبط أحدها باألخرى بشكل مبارش. 

الحادثة األوىل: تم إطالق أعرية نارية خالل ساعات الليل من ليلة األربعاء بإتجاه بيت وسيارة 

مدير املدرسة االبتدائية يف وادي سالمة، السيد فادي سواعد. قمت بزيارته وزيارة عائلته يوم 

األربعاء. ال توجد كلامت قوية كفاية لشجب عمل خسيس كهذا. خاصة اطالق النار عىل بيت 

املدرسة  النار ومحاوالت املس مبدير  املدرسة تضاف لسلسلة طويلة من حوادث اطالق  مدير 

تحقق  كاملعتاد  الرشطة  للتدهور!  حدود  ال  نفسها،  املدارس  املحلية،  اللجنة  مكاتب  الثانوية، 

يف  يندلع  الذي  العنف  حملها.  الصعب  من  العريب  املجتمع  يف  العنف  مشكلة  ولكن  وتعالج 

املجتمع البدوي أيضا هي مشكلتنا جميعا. نحن ملتزمون للمجتمع العريب ألننا نعيش بداخله. 

كل تطور وتقدم باملجتمع العريب هو تطور لنا، وكل تراجع هو تراجع لنا جميعا. سنفعل كل ما 

بوسعنا يك ندعم مواطنينا البدو بشكل عام وقيادة املجتمع، ونريب جيل املستقبل بشكل خاص. 

اإلقليمي  املجلس  مكاتب  اقتحام  تم  الخميس،  ليلة  من  الليل  ساعات  خالل  الثانية:  الحادثة 

الجليل األعىل، ومكاتب اتحاد املياه واملجاري التابعة له، وطالت أعامل تخريب صعبة املمتلكات 

واملعدات. تحدثت مع نظريي رئيس املجلس وأعربت عن دعمنا للمجلس وموظفيه ومواطنيه 

وكذلك أعربنا عن شجبنا ألعامل العنف. 

لن يغري العنف برنامجنا اليومي أو برنامج السلطات املجاورة، ولن يغري سلم األولويات أو القيم 

الخاصة بنا. لقد تحول العنف يف معظم السلطات املجاورة لتهديد رقم واحد. األمر الذي يسمى 

بقضية العنف يف املجتمع العريب. 

املقاولني  من  الخاوة  جباية  العرب.  املواطنني  من  غالبية  نطاق  يف  تعيش  يهودية  أقلية  نحن 

واملشغلني، رسقات وارتكاب مخالفات ممتلكات، عنف أرسي، تجارة مخدرات وعصابات جرمية 

منظمة - كل هذه ظواهر غري قانونية انترشت يف منطقتنا وتشكل تهديدا عىل حياتنا وحياة 

أبنائنا. نحن مواطني مسغاف يهودا وعربا جزء من الحل ولكن نحن بحاجة إىل األمن الداخيل، 

ومباحث،  الحدود،  رشطيني  حرس  لعنارص  تواجد  أمن، رشطة،  ميزانيات  وحراسة،  أمن  قوات 

محققني ورجال استخبارات، كثري جدا ورسيعا! 

ردا  املايض  األسبوع  استلمنا  والبدوية.  اليهودية  بالبلدات  املجتمع،  يف  ملتطوعني  نحتاج  نحن 

من حرس الحدود بأنه تقرر تطوير صفوف طوارئ عىل أهبة االستعداد )اشكوليوت( باإلضافة 

للجهات األمنية املوجودة. كيل أمل بأن يحصل تطور إيجايب مبفهوم األمن يف بلداتنا واملنطقة 

أجمع. 

 

شاركت األسبوع املايض، يف جلسة لجنة املالية يف الكنيست والتي بحثت انتهاء فرتة االمتيازات 

الرضيبية لخمس بلدات جنويب مسغاف- افطليون، يودفات، موريشت، ضميدة، ومتسبيه أفيف. 

باإلضافة إىل 29 بلدة أخرى يف-5 مجالس إقليمية تتواجد يف وضع مشابه. هنالك أوامر الساعة 

والتي  املواجهة  وبلدات خط  ״الجدار״  جانب  عىل  لبلدات  باملنفعة  تعود  مختلفة  وامتيازات 

انتهت مدتها أيضا. الجلسة طالت وبسب انشغال وعمل بقضايا أخرى عىل مدار الساعة يف هيئة 

الكنيست، تم تأجيل البحث لألسبوع القادم. وهنا ال بد من تهنئة عضوتنا يف الكنيست عنرب بزك 

ونتمنى لها النجاح. نجاحك هو مبثابة نجاح لنا! 

تربيكايت وتربيكات كل مسغاف للسباحة املتميزة، أفيف برزيالي، من متسبيه أفيف التي ُضمت 

وسباحي  مدريب  لكل  االحرتام  كل  ألفيف!  والنجاح  بالتوفيق  اإلرسائيلية.  األولومبية  البعثة  إىل 

مسغاف من كل األجيال،  إنجاز رائع لنا كلنا!  

شاركت، األسبوع املنرصم، يف جلسة اللجنة االسرتاتيجية »تربية يف قلب املجتمع.« عرضت نتائج 

استطالع أولياء األمور وتسعرية والئحة أسعار مقرتحة لكل الدورات لهذه السنة. وضعت الئحة 

األسعار حسب مبادئ تم اقرتاحها بواسطة اللجنة العامة التي أقيمت يف شهر آذار، وصودق عليها 

يف جلسة املجلس يف شهر نيسان. اقرتحت اللجنة عدد من التعديالت والبدائل وصادقت عىل نقل 

مواصلة بحث األمر يف إدارة املركز الجامهريي وجمعية الرياضة. البحث األخري يف الئحة أسعار 

السنة الحالية سيجري خالل أسبوعني وبعد ذلك مبارشة، بعد اتخاذ القرار النهايئ، سيتم نرشها 

للجمهور يف وقت الحق قبل بدء التسجيل. 

لنادي روتاري  السنوية  الفعاليات  الرؤساء وتلخيص  استبدال  املايض، يف حفل  شاركت األسبوع 

الرامة وكرمئيل  مسغاف، والتي شاركت فيه شخصيات رفيعة املستوى ونظراء يف املنظمة من 

ومركز البالد. املنظمة والنادي استمروا بأداء مهامهم يف السنة الصعبة التي مضت وكانوا أشعة 

ضوء لتكافل ودعم للشبيبة، تربية ورياضة وتطوع يف البلدات ويف املجتمع املوسع. بالنجاح! 

للتعلم  الشامل،  لواء  يف  السلطات  كل  يف  البلدات  تطوير  أقسام  مديري  مسغاف  يف  استضفنا 

املتبادل بني النظراء ولنقاش تطبيق اسرتاتيجية يف املجالس اإلقليمية والحيز الريفي. 

يف  الرضيبية  االمتيازات  مدة  ستنتهي  الذين  املجالس،  رؤساء  نظرايئ  املايض،  األسبوع  التقيت 

بلداتهم أيضا - عيمق همعينوت، عربوت هريدين، مغيلوت، مطيه آرش ولخيش.وكذلك نظرايئ 

رؤساء مجالس يزراعيل  والجليل األعىل. 

التقيت إدارة بلدة كمون وممثيل جمهور ومواطنني من غيلون، يوفاليم، يودفات، وادي سالمة، 

اشحار،  الحسينية، ركيفت، لفون وموريشت. 

 

يوم السبت يحل شهر مناحم آب ونحن يف فرتة األيام التسعة قبل التاسع من آب. يصادف عيد 

األضحى هذا العام مبارشة بعد ״تو بآب״ الخاص بنا. حسب التقاليد اإلسالمية فإن أبونا إبراهيم 

قدم قُربانا بدال من إبنه إسامعيل، أبيهم وعمنا.

يوم السبت قرأنا قصتني- »مطوت« و »سفري«. أنا أعرف سيناء والنقب وجنوب األردن. أين 

هذه األماكن بدقة؟ ما معنى وأهمية أسامء هذه األماكن واألحداث التي جرت فيها، والتئام أبناء 

إرسائيل عشية دخول أرض امليعاد. ما هي أهمية حروب املايض وطلب األسباط والعائالت البقاء 

هناك؟ املحطات يف رحلة أبناء إرسائيل هي مراحل أيضا.

عندما نزل أبناء يعقوب إىل مرص لرشاء الغذاء كان الطريق طويال لعدة أيام، وليس لعدة سنوات. 

هكذا أيضا النبي إلياهو، الذي هرب إىل جبل خواريف. استمرت رحلة الصحراء أربعني عاما.  

عندما نقرأ عن ذلك نعرف أن مستقبل مملكة إرسائيل االنقسام والتشتت واملنفى. ذوتنا وحفظنا 

ليس  ولكن  والقصص،  األسامء  اليوم.  حتى  الخر  جيل  من  بدقة  عنها  وتعلموا  الصحراء  رحلة 

األماكن نفسها. مثري. شهر مبارك وأسبوع طيب!

مع خالص املودة واالحرتام,

داين عربي
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