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مسغاف عبارة عن مجلس متنوع وموزع ويعتمد عىل ميزانيات حكومية آخذة بالتقلص .وضعنا
ألنفسنا بشكل دميوقراطي ومبشاركة الجمهور الواسع قيم ،اسرتاتيجية ،وترتيب لألولويات .حددنا
أهدافًا ومحطات طريق .انتخبنا بصورة دميوقراطية ومبشاركة الجمهور ،لجان وإدارات تقوم
مبراقبة تنفيذ العمل .قمنا بتجنيد عامل ومزودين بواسطة مناقصات مفتوحة وشفافة.
حتى هنا كل يشء عادي ،ومن ثم تأيت التحديات الحقيقية .سنة الكورونا .جولة حرب ملدة
أسبوعني يف غزة وأحداث الداخل يف املجتمع العريب ويف نقطة التامس بينها وبني املجتمع
اليهودي .عنف ،شغب ،اعتداء عىل األبرياء ،األرضار بالبنية التحتية ،إغالق محاور مواصالت وسري
وإرضام حرائق.
خرجنا خالل جلسة املجلس ،األسبوع املايض ،عن النظام العادي ،وانشغلنا عىل مدار ساعة
بتلخيص األحداث يف منطقتنا .رشفونا بحضورهم رؤساء سلطات محلية مجاورة دعوتهم
للمشاركة يف الجلسة .هم عرضوا وجهة نظرهم حول األحداث وعربوا عن مجريات األمور
عند مواطنيهم وتوقعاتهم حول إجراءات العودة للحياة العادية ومواصلة العيش املشرتك بني
اليهود والعرب بشكل عام .جميعهم شجبوا العنف واستعرضوا خلفية التدهور وتعاملهم ملنعه.
جميعهم أشاروا إىل التزامهم ملواطنيهم واملجتمع العريب وللحياة املشرتكة يف الدولة و الجليل
بدون عنف .اشكرهم عىل استجابتهم ووصولهم إىل هذه الجلسة .كشف وجهة نظرهم أمام
ممثيل الجمهور يف مسغاف كانت مهمة.

عرضت أمام ممثيل الجمهور عميل وعمل موظفي املجلس خالل هذه الفرتة .قمت بزيارات
ووصلت خالل العرشة أيام لكل بلدات مسغاف عدا حورشيم ،كنت بتواصل يومي مع قيادة
الرشطة عىل كل املستويات والجهات األمنية ،اإلطفاء واإلنقاذ .كنا يف ميدان األحداث  7/24بدون
توقف .وصلت بنفيس لكل منتدى توجه يل ولكل نقطة وإنسان أصيب أو كان بحاجة لتواصل
مع الجهات الرسمية أو سلطة مجاورة .اهتممنا بسالمة األوالد واملواطنني ،كنا بتواصل مستمر
مع السلطات املحلية املجاورة.
تحدثت والتقيت ،األسبوع املايض ،أيضا مع قيادة الرشطة ،مع جارنا من حانتون ،عضو الكنيست
عميحاي شاكيل ،الذي يعمل عىل أداء الرشطة يف منطقتنا ومع جهات أمنية أخرى.
أبلغني رئيس بلدية طمرة أنه كان مشاركا بشكل شخيص لشجب االعتداء الغاشم ،الذي حدث
يف بلده عىل مواطن من متسبيه أفيف .تحدثت مع أفراد العائلة من طال إيل ،التي تعرضت
العتداء يف الشيخ دنون.
شجب كل رؤساء السلطات املحلية املجاورة أعامل العنف وكان لهم دو ًرا فعليا ،بتهدئة األجواء
ووقف العنف .كنت عىل تواصل شخيص ومستمر معهم جميعا بدون استثناء.

كام يحدث بعد كل أزمة فإن جزء من املواجهة هو العودة اىل الحياة الطبيعية ،اإلنتاج والعمل.
عدنا األسبوع املنرصم ،للعمل عىل تنفيذ خطط العمل.
شاركت باجتامع نظمه املركز الجامهريي ،مبشاركة لجان الشبيبة ومركزي الشبيبة يف بلدات
املجلس ،حركات الشبيبة وكل الجهات الفاعلة يف التعليم والبناء املجتمعي يف مجال الشبيبة.
نتواجد يف تصاعد رائع مبجال تطوير الخدمات يف العناقيد والبلدات ،وكذلك مبد يد العون لكل
ولد ولكل شاب يف كل مكان .ال يوجد أم ًرا أهم من هذا .قامت مديرة املركز الجامهريي بعرض
الرؤية والربنامج .بالنجاح للجميع!

قمت األسبوع املايض ،بزيارة املدرسة الثانوية ،املدرسة االبتدائية يف وادي سالمة واملدرسة
االبتدائية يف شخانيا ،والتقيت املديرين وعامل املجلس يف املدارس.

ترشفت بتقديم وسام التقدير للطالب املتميز ،عمران سواعد ،من وادي سالمة ،الذي فاز بجائزة
مقابل عمله يف مجال الروبوتيكا.

شاركت بجلسة إدارة بارك بارليف ،والتقيت نظرايئ رؤساء السلطات املحلية كفر مندا ،برئ
املكسور ،كوكب أبو الهيجاء ،دير األسد ،عرابة وسخنني.
حل رؤساء املجالس اإلقليمية يف الشامل ،األسبوع املايض ،ضيوفا عىل مسغاف وشكلنا طاقام
ّ
يعمل عىل تخطيط طويل األمد ،من أجل  350بلدة ريفية يف املجالس اإلقليمية يف اللواء .توجهنا
معا لوزير الداخلية .شارك يف اللقاء رؤساء املجالس اإلقليمية يزراعئيل ،مجيدو ،الجلبوع ،عيمق
همعينوت ،عيمق هريدين ،الجليل األسفل ،جوالن ،الجليل األعىل ،مفوؤوت هحرمون ،مروم
جليل ،معليه يوسف ومطيه آشري.

قرأنا يوم السبت قصة ״عىل نفقتك الخاصة-بهعلوتخا״ عن نظام حركة أبناء إرسائيل يف الصحراء،
ووسائل اإلعالم  -األبواق .وأيضا عن ״قصاص األثر״ أيضا ،الذي قيل عنه ״وكنت لنا عينني״ .نظام،
انصياع ،مهامت .ضعف الشعب الذي ص ّعب كث ًريا عىل سيدنا موىس كان خطأ ״الجشع״ ملتاع
مرص وللحوم .يف سفر الحكامء واآلباء مكتوب ״من هو البطل؟ الذي يتحكم بغرائزه״ (آباء د›
ا›) أسبوع مبارك!

مع خالص املودة واالحرتام,
داين عربي

