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י״א בחשוון תשפ״ב

أود أن أعرب ،هذا األسبوع ،عن دعمي لصديقي إلعزار شترين .كنا م ًعا يف سالح املظالت - 1974
 75باملعسكر وباملسار الطويل لتأهيل املقاتلني .حافظنا عىل العالقة .سنة  1992كان قائدي يف
وحدة االحتياط وحقق معي يف حادث مواجهتنا أنا وأصدقايئ الجنود مع املخربني يف إيالت .وكان
بتواصل معي كصديق خالل السنوات الطويلة التي عملت فيها عىل تطوير االستيطان بالجليل
كونه شخصية جامهريية وكذلك مواطن من بلدة هوشعيه .أشهد بانه إنسان معتدل ،جدي
ومستقيم .وأنا متأكد بأن التمعن بأعامله ومواقفه يعرب عن هذا .أنا معه.

ليس من السهل فهم تعقيدات إجراءات املصادقة عىل ميزانية الدولة .منذ ثالث سنوات والدولة
بدون ميزانية .ويف هذه السنوات تآكلت وأُهملت مجاالت كثرية تتعلق مبسغاف.
شاركت قبل أسبوعني يف جلسة رؤساء مجالس إقليمية مع قيادة القامئة العربية املوحدة .وكان
الغرض من الجلسة شمل مواطني املجالس اإلقليمية العرب بامليزانية املخطط إضافتها لتمويل
خدمات واستثامرات يف املجتمع العريب  .
جلست األسبوع املايض ،مع كبار حزب إرسائيل بيتنا .الوزير يف وزارة النقب والجليل عوديد
فورر ووزير الزراعة وتطوير الريف .التقيته والتقيت بصديقي زئيف نوميان ،نيتسان مئري ومع
الربوفيسور يويس شيني ،وعرضت أمامهم األمور امللحة ومتطلبات مسغاف باملجتمع اليهودي.

نحن نعيش فرتة مهمة .يف لحظة واحدة كلنا نواجه الوباء ،ويف لحظة أخرى قادمة نواجه أعامل
الشغب وجرائم الكراهية الواحد ضد اآلخر .يف لحظة واحدة اجتمع مبمثيل الحركة اإلسالمية ويف
لحظة أخرى قادمة أجلس مع ممثيل إرسائيل بيتنا .أشهد بأن الجانبني ملتزمني بتمرير امليزانية
التي ستمكننا بامليض إىل األمام بأهداف مواطني مسغاف.
من عجائب سبحانه وتعاىل ،سبحان الله!
مقبول بأن هناك منافسة بني من يهتم بتطوير وتقدم املجتمع العريب وبني
ً
ذات مرة كان التفكري
من يهتم بتطوير وتقدم املجتمع اليهودي .تعلمنا مع مرور السنني أن الواقع غري ذلك .ما زال
هنالك من يدعي بوجود منافسة بني البلدات القروية يف املجالس اإلقليمية وبني املدن املجاورة.
وبهذا تعلمنا أن الحقيقة مختلفة.
تحديات املجتمع العريب يف الجليل هي تحديات مسغاف وكرمئيل .تطوير وتنمية يف مسغاف
وبلداتها هي مطلوبة أيضا يف كفر مندا ،وسخنني ودير األسد ولكرمئيل أيضا .وتعلمنا أن الحقيقة
مختلفة أيضً ا .وكذلك العكس  -فإن التطوير والتنمية مطلوب للجميع.
كلنا نسافر بالشوارع ذاتها ويف املواصالت العامة نفسها ،نتعلم بالجامعات ونستعمل الخدمات
الطبية ذاتها .كلنا جزء من نفس االقتصاد .كلنا ننتظر أن تقوم حكومة منظمة وتعمل وفقط
خطة باملساعدة يف تقليص الفجوات بني املركز والريف وتهتم ألمننا وحريتنا بإدارة حياتنا وحياة
عائالتنا ومجتمعاتنا بطرقنا ووسائلنا.
البقاء ليس شعا ًرا وإمنا تحد نطمح إليه جميعنا .جودة الحياة أيضً ا .حياة مجتمعية ،ثقافة
وترفيه .تطوير دائم هو ٍ
تحد كبري ويتطلب تعاون مبجاالت عديدة.
يف إجراء قانوين مشرتك بني املجلس ومركز عدالة ،قُدمت دعوى باسم املواطنني البدو من
أجل الحصول عىل ميزانيات البلدات املتواجدة يف العناقيد املنخفضة من السلم االجتامعي-
االقتصادي ،التي مل تصلها بسبب معدالت حسابية بني البلدات البدوية واليهودية يف مسغاف،
ونتيجة هذه الدعوى تم تغيري طريقة القياس لقياس مدريس وبهذا تحقق الهدف!
استُكملت يف بلدة وادي سالمة أعامل تحسني معايري األمان يف شارع  804الذي مير من وسط
القرية .مربوك!

التقيت ،األسبوع املايض ،متري أراد ،قائد رشطة مسغاف الجديد وتحدثنا عن تعزيز العالقة بني
الرشطة واملجتمع وكذلك استخالص العرب من أحداث حملة حارس األسوار.

التقيت ممثيل بلدة كورنيت ورئيس مجلس كوكب أبو الهيجاء وتداولنا موضوع آفة اإلزعاج
والضوضاء .تحدثت مع رئيس مجلس شعب حول موضوع تخطيط ربط البلدة لشارع .784
التقيت رئيس بلدية سخنني ورئيس بلدية كرمئيل.
شاركت يف جلسة مع صندوق ״اتنه״ لتطوير املطالعة الرقمية يف مدرسة وادي سالمة الثانوية.
شاركت يف مؤمتر الجليل سويًة مع  800مواطن من املهتمني بتطوير الجليل تحت الشعار ״لنضع
الجليل يف املركز״.
شاركت ،األسبوع املايض ،يف جلسة لجنة التخطيط والبناء والتقيت مديرين من املجلس استعدادا
لتحضري ميزانية املجلس واتحادات املجلس لعام.2022-

التقيت أعضاء أدارة ،ممثيل جمهور ،ناشطني ومواطنني يف بلدة شخانيه.

التقيت وكذلك تحدثت مع ممثيل جمهور ومواطنني من طال إل ،شخانيا ،كورانيت ،موريشت،
يودفات ،وادي سالمة والحسينية.

قرأنا يوم السبت قصة ״إذهب إذهب״ .نقرأ يف هذه القصة عن سيدنا إبراهيم عليه السالم حتى
والدة ابنه البكر  -اسامعيل .سيدنا إبراهيم نفّذ أمر الطهور وأجرى العملية يف جيل  99وإلبنه
بجيل  .13الواقع الذي يفوح من هذه القصة هو واقع يجلجل بداخلنا ومبزايانا الباطنية  -إميان،
إخالص ،التصاق ...وكذلك باملزايا الخارجية  -تعاون مقابل منافسة وكفاح من أجل لقمة العيش،
األمن ,العائلة واملجتمع .عهد اآلباء يحرسنا .أسبوع جيد!

مع خالص املودة واالحرتام,
داين عربي

