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يتوجه إ ّيل الكثري من املواطنني بسؤال عن رأيي الشخيص حول ما يحدث يف املجتمع العريب.
املظاهرة التي نُظمت يوم أمس يف مفرتق طرق مسغاف أعادت لذاكرتنا بأننا نتواجد يف نطاق
معظم سكانه هم من العرب .املظاهرة كانت هادئة ورشعية ،خالفًا ألحداث شهر أيار .ال يوجد
شك بأن املجتمع العريب يقف أمام تحديات مهمة .ال يوجد شك بأننا نحن مواطني مسغاف
اليهود ،نتأثر من كل ما يجري باملجتمع العريب.
قسم من التحديات ،حسب رأيي ،هي جزء من اتجاهات وتبدالت عاملية واتجاهات عامة يف
العامل اإلسالمي والعامل العريب .تغيريات رسيعة يف مناهج الحياة ،بالثقافة ونهج ارتباط عنارص،
سلبية أم إيجابية ،مع نتائج غري مخطط لها .التغيري اإليجايب ،عىل سبيل املثال ،هو دمج املواطنني
العرب يف إرسائيل ،اآلخذ باالرتفاع بقوة ،يف االقتصاد ،التعليم األكادميي والخدمات (الطب عىل
سبيل املثال) .أما التغيري السلبي ،فهو فقدان سلطة الوالدين والسلطة املجتمعية ،عنف داخل
العائلة وارتفاع قوة الجرمية املنظمة ،عىل سبيل املثال.
من جانب واحد فإن بلدات مسغاف هي جزء من الحيز الريفي ،وتتواجد بالقرب وبالتقاطع مع
البلدات العربية ،بكل ما يعنيه هذا األمر .هناك بلدات بدوية بني بلدات مسغاف والتي تفرض
تحديات شديدة حتى بالنسبة للمجتمع العريب.
حسب رأيي ،علينا أن نتذكر بأننا جمي ًعا نقف عىل أرضية هشة .دامئًا سيبقى جرياننا القريبني
ومواطنينا العرب متأثرين من كل ما يجري بالعامل العريب .وأولها املجتمع العريب يف إرسائيل.
واملجتمع العريب يف السلطة الفلسطينية ،األردن ،لبنان وسوريا وغريها من املؤثرات ،والتي
سيتواصل تأثريها .مواطنو مسغاف اليهود تابعني ومتأثرين بالخري والرش .تقع علينا مسؤولية
دراسة وتفهم جرياننا .قضية الحكم هي ليس قضية بني اليهود والعرب .مييل اليهود عىل تشخيص
كل مشكلة إىل عدم التامثل مع الرواية اليهودية الصهيونية .ومييل العرب إىل تشخيص كل
مشكلة تتعلق بالظلم/التمييز /اإلهامل باملؤسسة اليهودية .يظهر بوضوح أن الواقع مختلف
ويتطلب منا التكاتف ومواصلة السري نحو املستقبل وتحديات املستقبل معا.
يف كتابه األخري «انقالب اإلصغاء» يصف ميخا غولدمان إجراء تسويقي ،عن تركيز االنتباه عىل ما
يغضبنا .نشعر بذلك يف شبكات التواصل االجتامعي والردود املختلفة .النتيجة ليست انخفاض
مستوى الحوار فقط وإمنا التطرف وحتى فقدان القدرة عىل إجراء حوار عميق وقائم عىل
االصغاء.
نسري كلنا معا نحو مستقبل غري واضح .كلنا عىل نفس األرض ،والكرة االرضية ذاتها ،واالعتامد
املتبادل سيستمر .كلنا أبناء خالق واحد ونتواجد يف الخليقة نفسها .هذا رأيي .نرش املحامي رون
روجني ،مقاال يف جريدة هآرتس ،تطرق فيه إىل محاولة تصوير املجالس اإلقليمية كعبء عىل
املدن واملجتمع .ويتطرق مبقاله إىل معطيات مسغاف.
لقراءة لتقريرالكامل -اضغط هنا

التقيت األسبوع املايض ،أعضاء إدارة الكرين كييمت ،حول موضوع متويل أعامل البستنة والتقليم
وتحسني املنظر يف االحراش والغابة املجاورة لبلدات مسغاف.
التقيت ممثيل جمعية ،طلبت تأسيس إطار تأهييل للجنود املصابني بالصدمة يف املجتمع يف أحد
بلدات مسغاف.
قام مدير اللواء يف الجبهة الداخلية ،األسبوع املايض ،بزيارة ملسغاف وفحصنا معا تجهيزات
مسغاف لحاالت الطوارئ.

قمت بزيارة قرية الحسينية ،األسبوع املايض ،عدة مرات ،وعرض طاقم التخطيط يوم األربعاء
الخارطة الهيكلية الجديدة املقرتحة للبلدة .شاركت لجنة القرية والكثري من املواطنني بالجلسة
وقدموا مالحظاتهم عىل الخارطة .ال يوجد شك بأن الحسينية تتواجد بتأخري كبري مقارنة مع
بلدات مسغاف البدوية األخرى بكل ما يتعلق بتنظيم البنى التحتية ،قسائم بناء وشوارع .ال
يوجد شك بأن التأخري هو نتيجة بناء غري منظم والذي وقف حائال أمام تطوير القرية لسنوات
كثرية .كيل أمل بأن يتم التقدم بالعمل عىل الخارطة الهيكلية بأقىص رسعة ممكنة ،يك توفر حلوال
ملعظم طلبات املواطنني.

بعد التخفيف من تقييدات الكورونا وبعد فرتة األعياد ،بدأ املجلس وموظفيه بعقد لقاءات أكرث
وأكرث مع املواطنني ومع البلدات .تم توسيع نشاط املركز الجامهريي ونشاط مرحافيم وأتيحت
فرصة وصولها أكرث للبلدات البعيدة وللعناقيد البلدية.نحن نتقدم مبشاريع هندسية يف كل أرجاء
املجلس .نحن نعمل عىل التقدم بتطوير غابة سيغف كغابة للدراجات الهوائية وغابة مجتمعية.
استضفنا ،األسبوع املايض ،زيارة نظراء من املجلس اإلقليمي عيمق حيفر.

قمت األسبوع املنرصم ،بزيارة جناح املالية ،جناح األمن ،جناح الهندسة ،يف الرشكة االقتصادية
وكذلك ״الهاب״ يف تراديون .زرت مدرسة اسيف ،مدرسة كتسري ومدرسة عومر.
التقيت رؤساء البلدات ،شاركت يف جلسة إدارة املجلس ،والجلسات مع كل مديري املجلس.
سيتم عرض اقرتاح ميزانية املجلس لسنة  2022كاملة هذا األسبوع.
التقيت صديقي عضو الكنيست مازن غنايم من سخنني ،والتقيت مواطنني وممثيل جمهور من
الحسينية ،وادي سالمة ،لوطم ,عتسمون ،يوفاليم ،ركيفت ،موريشت ،إشحار ،إفطليون ،معليه
تسفي ،غيلون ،ياعد ،كورنيت ومتسبيه أفيف.
قرأنا يوم السبت من قصة ״ويخاف״ عن مسرية حياة النبي إبراهيم .أمنا سارة كانت نبية .نجد
صعوبة أحيانا يف فهم الرسائل التي تأتينا عن بعد كبري يف وقت وواقع مادي وثقايف مختلف عن
ما نعيشه اآلن .״ولكن أهمية كل ما تقوله لك سارة -عليك االستامع القوالها״ .نحن نفهم جيدا.
وكذلك التفاوض الذي يجريه أبونا إبراهيم  -״رمل ورماد…״ مع الخالق ،يقرع رنينه بداخلنا
بشكل مبارش .حب وحق اآلباء واألمهات يحمي األبناء والبنات! أسبوع جيد!

مع خالص املودة واالحرتام,
داين عربي

