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متت ،األسبوع املايض ،مناقشة مخطط إقامة املراوح الهوائية لتوليد الكهرباء ،املخطط إقامتها
بني كرسى ولبيدوت ،وبالقرب من املنطقة الصناعية تيفن .مجلس إقليمي مسغاف يعارض
هذا األمر ،وكذلك السلطات املحلية كرسى  -سميع ،كفار هفراديم ويانوح-جت .نظرايئ رؤساء
السلطات املحلية الدرزية يتحدثون عن تفضيل مصالح وفوائد رأساملية وكذلك إستغالل أصحاب
أر ٍ
اض من أجل التقدم مبرشوع بناء العرشات من العنفات الريحية .يقف رؤساء السلطات املحلية
الحاليني عىل رأس حملة النضال ضد تنفيذ مرشوع بناء الطوربينات.

ملاذا يعرتض املجلس؟ مقارنة مبعظم دول العامل فإن إرسائيل تتمتع بأيام مشمسة كثرية والقليل
من الرياح .تكنولوجيا إنتاج الطاقة من الشمس والريح تتطلب تخصيص مناطق ووجودها
وخرقها يف املنطقة هو أمر مهم .مقارنة مبعظم الدول فإن بإرسائيل يوجد اكتظاظ عا ٍل ونقص
باملناطق املفتوحة .البعد بني البلدات يف الشامل قصري .مولدات الرياح تخلق تخطيطا إجباريا
وتأثريا عىل البيئة أكرث بكثري من املساحة الصغرية التي يتم نصبها فيها.
التغيري اإلقليمي يشكل تحديًا ها ًما ومركزيًا .جزء من التأثريات عىل البيئة ما زالت غري معروفة.
جاءت الحاجة إلنتاج وتوليد الكهرباء الخرضاء من منطلق أسباب بيئية وكام كل موضوع بيئي
فإن الحلول معقدة .يتضح لنا اليوم بأن الجليل الجبيل وجبال الكرمل بأن إحدى التأثريات عىل
التغريات التي تطرأ عىل املناخ هي إزدياد املخاطر من الحرائق .باإلضافة إىل مناطق املراعي
وقطع األشجار الذي كان يف املايض .األحراش تصبح حقيقة ويف املقابل فإن مخاطر تحول
الحرائق الصغرية إىل كبرية تزداد أكرث .هذه الظاهرة معروفة يف شامل كاليفورنيا وجنوب رشق
اسرتاليا ويف حوض البحر املتوسط .لألسف يف إرسائيل يوجد تهديد لهجومات صاروخية .احرتاق
االحراش ينبع من اإلهامل ،حرق نفايات وروث موايش ومخلفات األشجار بشكل غري قانوين،
حرق متعمد وهجوم صواريخي ،هي التهديد األول عىل جبال الجليل الجبيل .لقد شهدت بلدات
مسغاف واملناطق املجاورة هذه السنة أكرث من  300-حادث حريق .ما العالقة بني هذا وبني
الطوربينات؟ عمليات طائرات إطفاء الحرائق! هل سمعتم يوم السبت صوت طائرات اإلطفاء؟
هل علمتم بأنه تم إخالء بلدة ״غيتا״؟
مختصا بالطريان ولكن أعرف بأن الطائرات
طائرات اإلطفاء ال تعمل ليال يف إرسائيل! لست
ً
تختفي من امليدان مع هبوط الظالم ونحن نعمل جاهدين مبواجهة الحرائق بشكل يومي تقريبا
خالل كل ساعات الظالم .بدون مساعدة الطائرات .أهمية طائرات اإلطفاء إلخامد الحرائق تظهر
كلام كانت املناطق مرتفعة واألحراش واسعة وشائكة .ال يوجد شك بأن املولدات تضايق وتشكل
عوائق أخرى .هذه هي العالقة! مسغاف تؤيد الكهرباء الخرضاء وتعارض مولدات ضخمة يف
قلب الجليل!

شاركت ،األسبوع املايض ،يف جلسة الكنيست حول مكافحة الجرمية باملجتمع العريب.
التقيت األسبوع املنرصم ،مدير عام وزارة الداخلية ورئيس مديرية التخطيط حول موضوع
سياسة التخطيط يف الجليل.
التقيت وزيرة الداخلية ،األسبوع املايض ،وسنحت أمامي فرصة الحديث عن املجلس وعن كل
القضايا املهمة التي تؤثر علينا .القضايا التخطيطية ،ميزانيات ،أكادمييا واألهم التوعوية .خرجت
بانطباع أن الوزيرة مصغية جدا للتحديات الخاصة التي يواجهها االستيطان يف النقب و الجليل.
ال يوجد لدي شك اآلن بعد مترير امليزانية واستقرار الحكومة بأن هذا االصغاء سيشق الطريق
التخاذ قرارات ستؤثر إيجابيا عىل مسغاف وعىل بلدات املنطقة.

التقيت نائب وزير األمن وتحدثت معه عدة مرات األسبوع املايض .بالواقع فقد استكملت
جولة لتجديد التواصل مع كل أحزاب االئتالف الحكومي ومع اإلدارات يف كل املكاتب الحكومية
تقريبا.
شاركت يف جلسة رؤساء السلطات املحلية البدوية يف الشامل .عملنا معا ومبساعدة مساعدين
من وزارة املساواة االجتامعية عىل تطبيق االستثامرات الضخمة يف املجتمع العريب التي تشكل
جزا من قانون التسويات.

شاركت يف جلسة ״املحفز  -هامئيتس״ التجاري املشرتك مع سخنني ،وشارك يف الجلسة ممثيل
التخنيون الذين يرافقون املبادرة وكذلك ممثلني متحمسني من املجتمعني العريب واليهودي.

أقيم ،األسبوع املايض ،احتفاال مبناسبة انتهاء دورة الوساطة يف وادي سالمة وتم تأهيل وسطاء
مجرسين محرتمني يف البلدية .مربوك ،وبالنجاح إن شاء الله!

التقيت األسبوع املنرصم ،عاميل املركز الجامهريي وتحدثنا عن الرسالة التي يحملها املركز عن
تطبيق القيم يف مسغاف قوال وفعال ،يف نشاط املركز الجامهريي بالرياضة ،الرقص ،الثقافة،
املوسيقى والشبيبة يف املركز الجامهريي وبالعناقيد والبلدات.

شاركت األسبوع املايض ،يف جلسة لجنة األمن وجلسة التحضري استعدادا لعرض خطوط الخطة
اإلسرتاتيجية يف الجلسة القريبة ،والتي تتعلق بالتعليم يف قلب املجتمع.

التقيت وتحدثت مع ممثيل جمهور ومواطنني من هار حلوتس ،حرشيم ،لوطم ،مانوف ،يوفاليم
ويودفات.

يوم السبت قرأنا قصة ״ويخرج״ .القصة عن حياة أبونا إبراهيم منذ خروجه من بيت والديه
وحلم ״سلم يعقوب״ يف بيت إيل ،والدة أوالده  -أباء أسباط إرسائيل ،وعودته حتى ״اعتدوا
عليه״ .آيات القصة ال 148 -مكتوبة بشكل متتايل دون فواصل بني الفقرات بالتوراة .األيام
القصرية مستمرة عشية الحانوكا .نحن ننتظر ونترضع لهطول املطر .نأخذ الحذر من النريان.
أسبوع جيد!

مع خالص املودة واالحرتام,
داين عربي

