
 

نحن ننتمي إىل األرض. وليس األرض تنتمي لنا، وإمنا نحن لها. مبحاذاة القرية التي ولد فيها جدي يف 

أوكرانيا، توجد بقايا قبور منقوش عليها كلامت بالعربية. من يعرف العربية أو اآلرامية باستطاعته ان 

يفهم قسم مام هو منقوش. كلامت من جذر اللغات الثالث، كلامت رشق أوسطية/سامية - سالم، عدالة، 

رحمة، بركة...

أنا اليوم أقف مع األوكرانيني رغم التاريخ القايس مع اليهود يف الغربة يف أوكرانيا. أنا مع حق الدفاع 

عن النفس. لليهود ولآلخرين. أنا أيضا مع التسوية، العيش املشرتك واالعتدال. أنا ضد العدائية، العنف، 

الكراهية، العنرصية. يف كل مكان ويف كل زمان.

أعمل خالل عميل اليومي يف مسغاف من أجل املساواة وتقليص الفجوات مع املجتمع العريب. بالثقافة، 

البنية التحتية، بالتشغيل بالتخطيط. كل مجتمع ملزم بسد الفجوات. املجتمع العريب يف الجليل هو 

مجتمع أعايشه عن قرب وأتأقلم معه.

اليهود هم أقلية يف قلب الجليل. شاهدنا قبل حوايل السنة بوادر عنرصية يف املجتمع العريب ضد اليهود 

واالعتداء عىل األبرياء عىل خلفية قومية. شاهدنا أعامل لجم وتعديل من قبل قيادات جامهريية ودينية. 

مل نرى من قبل املجتمع اليهودي يف قلب الجليل ظواهر عداء كراهية واعتداءات عىل العرب األبرياء 

عىل خلفية قومية. سمعنا أصواتا ولكن مل نشاهد أعامال. نحن نسري عىل جليد دقيق.

أعمل يوميا عىل تطوير وبناء يف البلدات العربية. أحاول املساعدة ببناء املساجد. أعمل أيضا بتطوير 

وبناء بلدات يهودية. أحاول املساعدة ببناء الكنس. أنا أيضا مع املجتمع املثيل. أنا مع االختالف يف داخل 

املجتمع وداخل العائلة. أعمل عىل دمج كل أنواع السكان يف املجتمع واالقتصاد. أعمل وفق مبادئ وقيم 

مسغاف - اختالف، تعاون وسد الفجوات. 

أنا أعارض تسويق أرايض يف كل الجليل عرب مناقصات للذي يدفع أكرث. أنا مع تخصيص أرايض دولة 

يف وادي سالمة من أجل البناء املجتمعي، سكن لعدميي السكن أبناء املكان وتطوير االقتصاد املحيل 

واإلقليمي. يف سخنني وعرابة ال يسوقون أرايض دولة للذي يدفع أكرث، وهذا جيد. أنا مع تعزيز وبناء 

مجتمعات محلية. يف سخنني وعرابة ووادي سالمة ولوطم ومعليه تسفيا واشبال. أنا مع حامية األقليات 

من كل نوع، وأفحص االجراءات يف مقياس العدالة واملساواة. أنا مع تخصيص قسائم بناء معفية من 

املناقصة ألبناء املكان حسب مقياس املالمئة املجتمعية واالجتامعية. أنا ضد تسويق مناقصات للذي 

يدفع أكرث يف الحسينية وعرب النعيم وكذلك يف يوفاليم وعتسمون. 

صودق قبل أسبوعني يف الكنيست عىل اقرتاح قانون بالقراءة التمهيدية، لتعديل قوانني الجمعيات 

التعاونية، يك يتسنى للمجتمعات الصغرية واملعزولة يف الريف منع تسويق أرايض يف مناقصات لكل من 

يدفع أكرث، وأن  تخصص األرايض لكل من يرغب أن يكون جزء من املجتمع. بدون متييز وبدون استبعاد. 

مع نظام مراقبة. ولألسف  فإن الحوار مصاب بآراء مسبقة ونقص باإلصغاء. الحوار مصاب بعدم الثقة 

وبنعرة من الحزبية والهبوط. الجدل انشغل بلجان القبول بدل النمو املجتمعي.

نحاول إدارة حياتنا عىل األرض خالل الوقت الذي خصص لنا مبحبة واحرتام لألرض. ولكل من وما يتواجد 

عليها. نطمح ببناء بيوت ألبنائنا بأرض الجليل. نجازف اقتصاديا وشخصيا ألننا نؤمن باملستقبل وبقدرتنا 

عىل مالءمة أنفسنا للواقع املتغري يف الجليل، يف إرسائيل، يف الرشق األوسط ويف العامل.

أرفق رابط فيلم أنتج عىل رشف مؤمتر منتدى قلب الجليل.

أقام املجلس القطري للتخطيط والبناء أخريا طاقام لفحص إضافة آلية استيعاب للبلدات القروية. وزيرة 

الداخلية عرفت هذا مجازا من الكتاب األبيض عن سياسة تحديد الهجرة وتقليص االستيطان يف عهد 

االنتداب الربيطاين.

أرفق بهذا رابط حديث وزيرة الداخلية حول هذا املوضوع بالكنيست. وذكرت الوزيرة بلدات مسغاف.

تسوريت  بلدات  ُمدت يف  التي  البرصية  األلياف  بافتتاح شبكات  وشاركته  االتصاالت  وزير  التقيت 

وغيلون. ويأيت ذلك نتيجة عمل الرشكة االقتصادية يف مسغاف وبتشجيع الوزارة، االنقالب يف االتصاالت 

يف مسغاف يسبق كل املناطق الريفية يف إرسائيل وقسم كبري يف أوروبا والواليات املتحدة - كل التوفيق! 

التقيت مدير عام رشكة ›نتيفي إرسائيل‹ بعد عرض التقدم الذي تحدث عن التخطيط التفصييل بشارع 

805 والجلسة التي أجريت مع طاقم التخطيط وممثيل وزارة املواصالت. وأبلغنا مدير الرشكة أنه سيتم 

رصد ميزانية لشق الشارع حسب رأيه مبارشة بعد االنتهاء من التخطيط التفصييل. 

لجنة الرفاه يف مركز الحكم اإلقليمي هي لجنة أترأسها. تعالج عىل املستوى القطري أمام وزارة الرفاه، 

وزارة األمن الداخيل، وزارة املساواة االجتامعية، وزارة األمن، رشكة املراكز الجامهريية، وزارة االقتصاد 

ووزارة الداخلية يف املواضيع التالية - الحصانة املجتمعية والطوارئ وطواقم الطوارئ البلدية، برنامج 

معفاريم لتطوير األعامل الصغرية واالستكامل املهني والتطبيق يف سوق العمل، الكرب بالسن وخدمات 

الجيل الثالث، تطوير السكن، تشغيل وخدمات ألشخاص من ذوي االحتياجات الخاصة يف الحيز القروي، 

دور الحضانة والرعاية النهارية، بناء مجتمعي، تطوير بلدات ومنو سكاين، تطوع لوايئ وبلدي، متاسك 

مجتمعي وإجراءات اجتامعية بالبلدات وكذلك خدمات الرفاه، تأهيل ومساعدة متبادلة.

الطوارئ عشية تدريب  ״حاكال״ وجلسات منتديات تفعيل املجلس وقت  شاركت يف جلسة إدارة 

املحاكاة املخطط له قريبا يف الجبهة الداخلية.

شاركت يف الجلسة مع وزير األمن الداخيل ومع قادة رشطة حرس الحدود. عملنا عىل تطوير فرق التأهب 

البلدية ومقر تفعيل جديد للمتميد. مخطط أن يشغل املقر متطوعني من املجتمع البدوي والبلدات 

اليهودية معا، يف شامل املجلس يف وادي سالمة. ينتظر املجلس املصادقة لتفعيل رشطة املجلس قريبا. 

التقيت طالبا من مسار الجغرافيا يف جامعة حيفا، الذين يدرسون عن املنطقة.

التقيت مديري مدارس، االبتدائية الكامنه، االبتدائية وادي سالمة. وكذلك مديري االبتدائيات ״املنحدر״، 

هار غيلون، هار شخانيا، مسغاف وموريشت.

التقيت إدارة بلدة طال إيل وإدارة بلدة الحسينية. 

حظيت مبرافقة مديرة املدرسة الثانوية للتعليم الخاص ״عومري״ الستالم جائزة الرتبية والتعليم للمدارس 

الرائدة عرب املتميزين - كل االحرتام!

حظيت بتقديم التهاين لخريجي صفوف الثواين عرش يف مدرسة كتسري، عومري وأسيف - بالنجاح!

الحسينية،  لفون،  ركيفت، هار حالوتس،  يوفاليم،  وأهايل من  التقيت وتحدثت مع ممثيل جمهور 

ضميدة، الكامنة، كمون، منوف ووادي سالمة.

قرأنا يوم السبت املايض قصة ״حمل״ - القصة األطول. القصة التي تستجلب من طاقم مباركة الكهنة 

باملباركة الثالثية. يف مقابر اليهود يف أوروبا مكتوب عىل قبور الكهنة رسومات يدوية من الكهنة للجمهور. 

يف أرض إرسائيل من املعتاد يف الكنس أن يحمل الكهنة اليدين ويباركون الجمهور يف كل يوم. شعب 

إرسائيل هو شعب قديم. والكهنة ومرافقيهم معروفني بسلسلة من مئات األجيال. شخانيا سميت عىل 

اسم مجموعة كهنة من كابول، وجبل ميمني جانب يودفات أسمه عىل اسم مجموعة كهنة من يودفات. 

الرابط بني الشعب اليهودي وأرض إرسائيل والجليل قديم ومتواصل.

قبل أسبوع يف عيد األسابيع قرأنا الوصايا العرش. تعداد الوصايا العرش مختلف يف التقاليد اليهودية، 

بصيغتني  العرش وصلنا  الوصايا  أن ذوق  النرصانية. حتى  التقاليد  السامرية ويف قسم من  والتقاليد 

مختلفتني - ذوق عايل وذوق سفيل. هناك اختالف بني نص الوصايا يف حوميش أسامء يرتو، مقابل النص 

يف حومش كلامت يف قصة واتزوج. ننشد عند استقبال السبت ›احفظ وتذكر أمرا واحدا أسمعنا الله 

الواحد األحد. أسبوع مبارك والتربيكات لكل خريجي املدارس، مبارك!

مع خالص املودة واالحرتام,

داين عربي
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https://www.youtube.com/watch?v=yKc_dvS7Mb8
https://drive.google.com/file/d/1DO3Is9bkyrtJwsq_hGwMrmGQbOaCdZUd/view

