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انتهى قسم الهندسة األسبوع املايض من تطوير ساحة عامة مفتوحة يف بلدة تسوريت  -كل
االحرتام!

تلقيت األسبوع املايض ،دعوة أنا ورؤساء السلطات يف الجليل الغريب من جنود وحدة االرتباط
مع السلطات يف قيادة الجبهة الداخلية ،للمشاركة يف مراسم تشجري حرش يف تل نابليون بعكا.
وجاءت هذه الفكرة لإلشارة إىل وباء الكورونا والتذكري باليوم الذي فرض فيه اإلغالق األول -
 .3/15مىض عام كامل وغالبية مواطني مسغاف والدولة يحملون اإلشارة الخرضاء وهم مدعوون
بالحقيقة للبدء بالعودة للنشاط التام تدريج ًيا .ما زال مبك ًرا استخالص العرب من هذا الحدث.
احتامل انتشار الوباء قائم وما زال هنالك إصابات خطرية بني سكاننا .امتنى الشفاء لكل49-
مواطنا من مسغاف املصابني بهذا املرض الصعب ..تدخل وتواصل جنود الجبهة الداخلية يف
بلدات الجليل كان عميقا جدا وخاصة يف البلدات العربية ومثريا لالنطباع وناجعا .ويف بلدات
مسغاف أيضً ا .من كان يظن أن امتحان مناعة املجتمع اإلرسائييل بكامل طبقاته سيأيت من جهة
غري متوقعة؟

أحاول الرتكيز يوميا باسرتاتيجية الخروج من األزمة .يف مجال الرتبية والتعليم ويف خدمات املجلس
وخاصة يف االقتصاد .العودة للتنمية  -أولً ! اجتمعنا يف قرية الهايتك يف بارك بارليف ،نحن رؤساء
السلطات االقليمية ،مطيه آشري والجليل األسفل ورؤساء السلطات املحلية دير األسد ،مجد
الكروم وسخنني.
نحاول جميعا التقدم باستيعاب رشكات هايتك أخرى وجديدة لصالح تطوير التشغيل واالقتصاد
يف املنطقة.

استضفنا يف مسغاف بعثة من بلدية سخنني وعقدناجلسة لتطوير منطقة صناعية مشرتكة.

كان رض ًرا يف الرتبية والتعليم ويف خدمات الشبكة التي يقرتحها املجلس .إلغاء نشاطات ،نشاطات
تحت التقييدات ،وكل هذا تسبب لنا برضر وخاصة أوالدنا الذين اعطيناهم القليل هذا العام.
يف مجال التعليم غري الرسمي ،الثقافة والرياضة وغريها .عدم توفر ميزانية الدولة ألحق رضرا
مبيزانية املجلس .إطار ميزانية املجلس يفرض تقليص نشاطات املركز الجامهريي بسبب عدم
توفر دعم لتمويلها ،مام سيؤدي إىل تقليصات ،انخفاضات ونجاعات .هذه املهمة األساسية التي
فرضت عىل إدارة املركز الجامهريي ،التي تعكف هذه األيام عىل طريقة التنفيذ وعىل التوقيت
وعىل العواقب.نتائج الكورونا االضطرارية مل تنته بعد .ويف مجاالت أخرى ولذا سنضطر كلنا
جميعا إلحداث تغيريات وتنسيق.
ازدحام حركة السري يف يودفات العتيقة وكل الطرق املؤدية إليها كان كبريا جدا .قام مواطنو
يودفات يوم الجمعة بحملة تنظيف استعدادا الستقبال عيد الفصح ،ونزلوا لجوانب الطريق عىل
امتداد  3كم حتى مفرتق  .784ظاهرة الدرجات النارية رباعية الدفع (الرتكتورونيم) تحولت
الزعاج يف بعض املحميات الطبيعية وغابات املجلس .مسؤولية تنظيف الشوارع الخارجية بني
البلدات تقع عىل رشكة ״طرقات إرسائيل״ وليس عىل السلطات املحلية التي متر يف مناطق
نفوذها .وكذلك مسؤولية مكافحة ظاهرة إزعاج الرتاكتورونيم يف املحميات الطبيعية وغابات
الكرين كييمت هي تحت مسؤولية هذه الجهات ..نحن يف مسغاف استثمرنا ونواصل االستثامر
بالتنمية وباملحافظة عىل املناطق املفتوحة ولكن امكانياتنا ووسائلنا محدودة.

سريتفع بدءا من األسبوع القادم مبلغ قسيمة األرض لدائرة أرايض إرسائيل .عرضت قامئة خالل
لقاء عقد يوم األحد املايض ،مع سكرتريي بلدات مسغاف ،تشمل األسعار قبل وبعد الحتلنة .هذه
رضبة قوية .لألسف ال يتم الرتكيز عىل هذا املوضوع يف برامج األحزاب عشية االنتخابات .التقيت
األسبوع املايض ،رؤساء سلطات ووزير األمن الداخيل.

أود أن أشري هنا ومن منطلق النزاهة يومني قبل موعد االنتخابات بأن الجهة الوحيدة التي
ساندتنا ب  100%بكل قضية ارتفاع أسعار األرض يف بلدات مسغاف كان حزب كاحول لفان.
نجحت بإيجاد مساندة بالتسوية والتطوير والبناء يف البلدات البدوية يف مسغاف ،يف أحزاب
كثرية من اليمني ،اليسار ،الحريدين ،واألحزاب العربية أيضً ا .وباملقابل ،مساندة توسيع مسطحات
البلدات الجامهريية يف مسغاف  -إضافة وحدات بناء مهمة ،محفزات وتخفيضات الستيعاب
األبناء يف هذه البلدات  -من الصعب إيجاد داعمني .التقيت ممثلني من كل األحزاب وأقول بكل
تأكيد أن ألون هو الوحيد الذي أيدنا يف كل ذلك.
التقيت مجموعة جنود وصلوا لتنفيذ مهمة يف البلدات البدوية وإلرشاد الشبيبة .أهال وسهال!

شاركت األسبوع املايض يف جلسة املركز الجامهريي ويف عدة جلسات مع مديرية املركز ومحاسبة
املجلس ،مبا يتعلق بخطة األشفاء الخاصة باملركز الجامهريي.
شاركت يف منتديني مهمني مبوضوع التخطيط .منتدى التخطيط البيئي ولجنة استئناف مخطط
ياعد .ال يوجد أدىن شك أن هناك حساسية تتصاعد الحتياجات تطوير كل البلدات العربية يف
الجليل .وكام قلت  -فإن احتياجات البلدات اليهودية أقل!
التقيت كل مديري األقسام واالتحادات يف املجلس .ودعنا أيضا صديقي ديفيد مطوكمن ،من
قدامى سكان مسغاف الذي خرج إىل التقاعد.
باإلضافة إىل ذلك التقيت األسبوع املنرصم ،نظريي من برئ املكسور ومواطنني وممثيل جمهور من
الضميدة الحسينية غيلون مخمونيم ولفون.

قرأنا يوم السبت الكلمة األوىل يف جزء حومش ״ويقرأ״ مع (أ) صغرية .يوضحون بأن هذا رمز
لتواضع سيدنا موىس عليه السالم .الحرف املصغر الذي يفرق بني القراءة وبني الحدث .مساء
يوم الخميس إزالة الخمرية .يوم األحد من األسبوع القادم ،يحل العيد .أسبوع مبارك وعيد فصح
حالل ،كل عام وأنتم بخري!

مع خالص املودة واالحرتام,
داين عربي

