
نعيش يف  نسبيًا. وكلنا  نعيش يف قرى صغرية  بأن جميعنا  بلدات مسغاف،  لكل  صفة مشرتكة 

بيئة يعرف أحدنا اآلخر. هذه امليزة املشرتكة ظهرت بوضوح خالل لقاء طواقم الطوارئ وطواقم 

املناعة الداخلية، الذي عقد االسبوع املايض. توجد تعريفات مختلفة للقرية. فقد اعتادت وزارة 

الداخلية، ذات مرة، منح لقب مدينة للسلطة املحلية التي يصل تعداد سكانها ل-20,000 نسمة. 

يف معظم بلدات مسغاف يصل عدد سكان البلدة الواحدة إىل أقل من 2,000 نسمة. فقرية وادي 

سالمة التي تعد أكرث من 3,000 نسمة تعترب بلدة كبرية.

وكام هو مفهوم فإن هناك إيجابيات وسلبيات لنمط الحياة املتقارب يف البلدة الصغرية. يوجد 

احتكاك وتبعية بني الناس. حياة خاصة أقل، مجهولة وشعور باالعرتاف أقل. تعايشنا هذا العام 

كسائر العامل، مع تعليامت مستمرة توجه التباعد املجتمعي. وهذا أثر عىل كل مرافق الحياة. 

ركود اقتصادي، فصل عامل وإغالق مصالح عمل، انعزال وضياع الطريق، وتدهور. 

وحتى  املختلفة  تشديداتها  اجراءاتها،  ميزاتها،  بلدة  فلكل  الحل.  هي  البلدات  يف  املجتمعات 

لغة مختلفة أحيانًا. يوجد يف كل بلدة موارد برشية ومجتمعية التي باإلمكان تجهيزها من أجل 

املساعدة املتبادلة، وللدعم والتأهيل. بعض البلدات قامت بتطوير مجال ما بشكل خاص. اطفاء، 

طب طوارئ، حراسة وأمن بشكل منتظم، رفاه مجتمعي ومساعدة متبادلة، بنى تحتية وخدمات 

تربية وشبيبة، اعالم ورشح وتعبئة. ففي كل مجال تعمل طواقم متطوعني رائعني،  لوجستية، 

متميزين ويطورون قدرات جديدة. 

يجري تسليط االهتامم عىل مجال معني يف كل البلدات ويف كل وقت. ومع تبدل الظروف فإنه 

يتم توجيه طاقات جديدة وقدمية من مجال واحد آلخر. هذا االجراء، ممتع. إنني اتابع ما يحدث 

يف هذا املجال منذ سنوات. اذا ظهرت هناك حاجة يتطور اإلدراك بتوفري الرد املجتمعي والداخيل 

عىل هذه الحاجة، تكتشف موارد وروح من العمل وينتظم الجواب عىل هذه الحاجة. أحيي كل 

املتطوعني وكل النشطاء. التزم بتقديم الدعم واملساعدة عىل احسن وجه وحسب مقدريت. التزم 

بربط هذا التنظيم مع كل جهات تجنيد القوى البرشية يف الدولة، معدات ودعم ايًضا. 

شارك رؤساء طواقم الطوارئ املحلية أحدهم االخر بعملهم هذه السنة والهدف األسايس الذي 

وضعوه نصب أعينهم للسنة القريبة. موظفو املجلس سجلوا ولخصوا. انا تحت امركم. بالنجاح! 

ركزت طواقم الرتبية والتعليم، األسبوع املايض، عىل تنظيم لقاء وجه لوجه مع كل الطالب. شغلنا 

جهاز لوجيستي مركب. وبذل األهل جهًدا بتجميع األوالد يف مجموعات. ويف حاالت معينة كانت 

حاجة إلحضار االوالد لبلدة مجاورة. 

كل  األجيال،  كل  للجميع.  وصلنا  أخرى.  محلية  سلطات  فعله  عىل  تقدر  مل  ما  بعمل  نجحنا 

املدارس، كل البلدات تواصل تنظيم فعاليات داخلية لألوالد والشبيبة، وتبدأ بالتدريج فعاليات 

رياضية ترفيهية. نحن يف مجلس مسغاف نجحنا بأن نكون رياضيني بوترية مالمئة النشاطات وفق 

التقييدات.

وجاء هذا بفضل املجتمعات واملواطنني وبفضل طواقم الرتبية الرائعني الذين يقومون بجهد غري 

اعتيادي وغري معقول لرؤية كل ولد وبنت، رغم كل الصعوبات التقييدات. تحيايت!

من  أكوام  إخالء  تم  أيًضا.  املنرصم  األسبوع  إضافية  ساعات  اشتغل  املدينة  وجه  تحسني  قسم 

التدوير ومعداتها  التي تجمعت عىل مقربة من غيلون وتسوريت. زوايا جمع مواد  النفايات 

عالج  وسيتم  املركز  إىل  االتصال  فباإلمكان  معينة  مشكلة  حدثت  وإذا  جيدة،  بحالة  الجديدة 

املشكلة مبارشة!

صادقت لجنة املالية يف الكنيست يوم االثنني املايض عىل متديد أوامر الساعة التي تقيض مبنح 

أفضليات وتسهيالت رضيبية لحوايل - 70 بلدة متتعت بهذه االمتيازات، حتى شهر حزيران األخري 

ومنها بلدات مسغاف الجنوبية. ما تبقى من بلدات مسغاف تندرج يف إطار القانون وليس أوامر 

الساعة. الحكومة التزمت مجدًدا بشمل هذا البلدات ضمن القانون أيًضا وسأكون عىل تواصل 

مستمر بهذا الصدد.

شاركت األسبوع املايض بجلستني إضافيتني يف الكنيست. أحدهام استمرارية الجهوزية لحاالت 

الطوارئ واالطفاء، والثانية مبوضوع العنف يف املجتمع العريب. املوضوعان مهامن جًدا لحياتنا. 

وأرشت يف موضوع اإلطفاء إىل الفارق الكبري القائم بني نظم الخطوط العازلة التي مل تعد صالحة 

وبني الوضع عىل أرض الواقع، وإىل الحاجة املاسة بتخصيص ميزانيات لهذا املوضوع. 

معه  واتفقت  بلدية سخنني،  رئيس  املجالس؛  رؤساء  نظرايئ  من  عددا  املايض  األسبوع  التقيت 

عىل تطوير جهود مشرتكة ملعالجة تنظيف املناطق غري املأهولة وجنبات الطرق الخارجية، التي 

تقع تحت مسؤولية رشكة نتيفي إرسائيل. اتفقت مع رئيس مجلس مطيه آرش عىل تعاون كامل 

بلدية مغدال هعيمق وهو صديق قديم من فرتة  التقيت رئيس  املشرتكة.  التخطيط  مبواضيع 

سالح املظالت وناشط فعال يف مركز السلطات املحلية. 

اشغل يف مركز املجالس اإلقليمية منصب رئيس لجنة الرفاه. أقسام الرفاه هي األقسام التي تدير 

ميزانية جارية، الثانية بحجمها يف كل السلطات املحلية، بعد أقسام املعارف.

هنالك لون خاص بعمل الرفاه واملعالجة يف الحيز القروي، شبيبة، الجيل الثالث، خدمات الصحة، 

بناء جامهريي، وعالج احتياجات خاصة يف املجتمع. التقيت األسبوع املايض عددا من املديرين 

الكبار يف وزارة الرفاه، للتداول مبالءمة خدمات املكتب مع الحيز القروي.

انتخب  والذي  الجديد  مسغاف،  بيتسبورغ/كرميئيل/  رشاكة  رئيس  املنرصم  االسبوع  التقيت 

مؤخرًا، صديقي يرسائيل نئامن من قدامى سكان إشحار- بالنجاح! 

التقيت األسبوع املايض منتدى رؤساء كل البلدات، إدارة بلدة إشحار وممثيل جمهور من وادي 

سالمة، غيلون، تسوريت، طال إل، شوراشيم، ياعد، كامنة، كمون، مخامنيم ولفون.

لألسف، التقيت عرب الزوم مديري األقسام والفروع يف املجلس.

كان يل الرشف أن التقي، هذا االسبوع، وأبارك لجاي نيف- ممثلنا يف سباق دراجات طور ده فرانس!

 

 قرأنا قضية ״تاريخ إسحاق״. ميزنا ذات مرة بني مدن حسب األشكال وبني مدن مبالغ بها، خيام 

وحقول.كان آباؤنا يف البداية يف الخيام والحقول.كان ألبينا إسحاق منطقة مع جريانه باملدينة، 

كان شك وظن وكان تضارب باملصالح. توصلوا لتسوية بدون حرب. وهذا يسمى بايامنا صلحة . 

لنحظى جميًعا بسالم مع جرياننا. أرجو لكم أسبوع طيب!

مع خالص املودة واالحرتام,

داين عربي
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