
فخر ملسجاف! فخر قومي! ألول مرة ينهي متنافس  إرسائييل سباق الدراجات الهوائية »تور دا 

فرانس« ويقطع مسافة 3،500 كيلو مرت، وهو من أبناء مسجاف! كل االحرتام لجاي نيف،رائع! 

لتحظى بعافية ونجاح!

فيديو تهنئة مبناسبة السنة الجديدة

مجموعة أفالم بعنوان »عالمات الطريق«

حول التغيريات التي حصلت يف املجلس يف السنوات االخرية

كثرية.  فصول  عىل  يحتوي  الجليل  يف  االستيطان  تاريخ  جديدة.  بلدات  نؤسس  نحن 

من  قادمون  الرشق.  ومن  الجنوب  من  الشامل،  من  جاؤا  الذين  أسالفنا  مثل   متنقلون 

البحر. امرباطوريات وماملك جاءت من كل االتجاهات. اليهود الذين سكنوا فرتة العصور 

الوسطى يف أرض الجليل، يف عكا، صفد، طربيا كانوا أيضا شاهدا عىل الوجود اليهودي قبل 

العبودية واملنفى فرتة اإلمرباطورية الرومانية، ومنفيني ومالحقني من قبل اسبانيا شامل 

افريقيا وأوروبا، والذين جاؤوا لتحقيق الصلة والعالقة بني شعب إرسائيل وأرض إرسائيل 

أبناء عدة  القرى مسيحيون  الجليل وبني  العثامنية. سكن قرى  املامليك والفرتة  يف عهد 

أيضا.  واليوم  ويهود.  دروز، رشكس  بدوية،  عشائر  عائالت،  عدة  من  مسلمون  طوائف، 

جميع بلدات مسغاف أقيمت فرتة دولة إرسائيل. بلدات يهودية وبلدات بدوية. البلدات 

اليهودية كانت جزء مام يسمى "استيطان" او "تحقيق الحلم". الحلم هو إقامة بلدات 

فيها مجتمع متكتل ومرتابط اجتامعيا ومع ميزات مختلفة من رشاكة اقتصادية، روحانية 

وأيديلوجية. نوع من الحلم.  البلدات البدوية هي ايضا نوع من تحقيق الحلم. الغاية 

كانت إتاحة املجال للقبائل بأن تتحول لبلدات منظمة. أحيانا نحن ما زلنا نترصف مثل 

"حاملني" للخري كان أم للرش.

عىل رشف رأس السنة العربية التقيت عامل املجلس والكثري من السكان.

و"الوباء"  االغالق،  التعليامت،  حول  االختالفات  وكل  األخرية  الفرتة  صعوبات  كل  مع 

االقتصادي، من سهل ان ننىس الربكة التي حلت علينا. ُعدنا ألرضنا، تجمع شتاتنا، تم احياء 

لغتنا القدمية. نحن نعيش برفاهية وأمن. قوات األمن تحافظ علينا وعىل النظام العام. 

خدمات الصحة والتعليم تعمل مبستوى عال. نحن يف مراحل متقدمة من تأسيس اقتصاد 

مستقر ومجتمع منفتح ودميوقراطي. واضح أنه يوجد انتقاد. ووواضح أن هنالك اخفاقات 

وتشويهات. واضح أننا ملزمون يف الحفاظ عىل مبدأ فصل السلطات وحوار مفتوح وعادل. 

بالتأكيد ليس كل يشء "عسل"، لكن كثري منها رصاحة أجل!

بلدات مسجاف جميعها، يهودية وعربية، علامنية ومتدينة، بلدات متميزة أكرث ومتميزة 

أقل، كبرية وصغرية، جميعها منشغلة يف التجدد ويف استيعاب جيل جديد. هذا نجاح!

نحن نعمل يف االستيطان. هذا ما نفعله. يف الحكومة الحالية يوجد وزير "استيطان" عضو 

الكنيست تساحي هنجفي من حزب الليكود. الوزير مسؤول عن دائرة االستيطان. الدائرة 

االستيطان  دائرة  إدارة  زارتنا  املنرصم  األسبوع  املجلس.  وميزانية  بلدات مسجاف  تدعم 

القدمية،  الوزير، حصلوا مني عىل رشح حول مسغاف  وتجولوا يف بلدة يودفات  برفقة 

افطليون، هرريت، اشحار وعرب النعيم. عرضت رأيي انه من الواجب تخطيط وتطوير  

مساحات البلدات يف مسجاف بوترية تحت رقابة وبصورة تدريجية ووفق املعادلة القامئة 

وهي 700-600 ساكن للبلدة الواحدة حتى عام 2050.

قبل االغالق وفرتة األعياد عقدنا اجتامعات للجنة التخطيط والبناء، إدارة كولحي مسجاف 

وإدارة املركز الجامهريي. 

اشرتكت يف جلسة مثرية يف الكنيست، للجنة مكافحة العنف يف املجتمع العريب. 

هذا األسبوع، تم تسليم الدوار عىل مفرق كورنيت إىل رشكة نتيفي يرسائيل بحضور نائبي 

أحمد – الذي يركز أعامل الهندسة والبنية التحتية يف املجلس.

الجبهة  يف  اللواء  قائد  مع  املحلية  السلطات  لرؤساء  إرشاد  يف  اإلغالق  عشية  شاركت 

الداخلية، ويف لقاء رؤساء السلطات مع وزير الداخلية ومدير عام وزارة الداخلية.

توفال،  كيشور،  بيلخ،  يوفاليم،  من  جمهور  وممثيل  وسكانا  كمون  بلدة  إدارة  التقيت 

مخامنيم، الحسينية، موريشت وسالمة.

يف اليوم الثاين من رأس السنة قرأنا آية صادفتها يف مكان مثري لالهتامم. زرت مقابر يف قرى 

ولد فيها أبايئ يف انحاء رشق أوروبا. قسم منها ما زال محفوظا وقسم مرتوكا وقسم منها 

شهدت تدنيسا مقصودا. يف إحدى املقابر املدنسة وصلوا يهودا وجمعوا شظايا شواهد 

البكاء وعينيك من  الرب، احفظي صوتك من  قال  التوراتية "هكذا  اآلية  القبور، ونحتوا 

أمل  وهنالك  العدو،  أرض  من  وعادوا  الرب،  يقول  لعملك،  مكافأة  هنالك  الدموع، ألن 

استيطان وغفران لجميع سكان  الوطن". سنة  األبناء لحدود  الرب، وعاد  يقول  آلخرتك، 

مسجاف! 

مع خالص املودة واالحرتام, 

داين عربي
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https://www.facebook.com/190731637642996/posts/3169971036385693/
https://www.youtube.com/watch?v=pqIvJf-9f4g
https://www.youtube.com/watch?v=pqIvJf-9f4g

