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بدأنا األسبوع بإرضاب .نحن نتعاطف مع املزارعني من املناطق املحاذية للحدود مع لبنان ومن
بلدات غالف قطاع غزة ،نحن نتعاطف مع املزارعني يف املناطق الريفية من كل البالد وكذلك مع
املزارعني من بلدات مسغاف .اقرتح املزارعون إصالحات بوسعها تحقيق نتائج أفضل للمستهلكني
من اإلصالحات التي عرضت يف قانون التسويات ،ولكن كاملعتاد ،يك يتم االستامع يتوجب حشد
جامهريي ،تغطية إعالمية وضغط سيايس .كل املجالس اإلقليمية تؤيد املزارعني ونحن كذلك.

قام منتدى السلطات التي تحتاج لتثبيت االمتيازات الرضيبية والتي ترتكز عىل قانون مؤقت،
بتقديم نص معدل للقانون يك يشمل افطليون ،يودفات ،موريشت ،ضميدة ومتسبي أفيف.
وهنا ايضً ا تكمن أهمية التضامن والرتابط ومفتاح النجاح .أنا أواصل متابعة األمر.
قدم مركز الحكم اإلقليمي ،الذي ميثل املجالس اإلقليمية ،سلسلة من الطلبات للمكاتب الحكومية
بشكل منظم .يحافظ املركز حاليا عىل ترابط وتضامن بني مناطق مختلفة من البالد ومع مركز
الحكم املحيل بشكل عام.
األعراس التي هي باألساس رمزا ملبدأ متكني الرتابط املجتمعي واملناسبات السارة تحولت إلزعاج
ورضر .يف املجتمعني العريب واليهودي أيضا .ولكن األعراس يف املجتمع العريب تحولت إلزعاج
للناس يف بيوتهم يف بلدات مسغاف .صوت موسيقى عال ومرض داخل القاعة ،يلحق رضرا مبن
يتواجد يف القاعة أو قريبا جدا منها فقط .ويف املقابل فإن قوة الصوت يف العرس الذي يقام يف
الحيز العام يلحق رضرا بكل الجريان .ال أقبل اإلدعاء بأن هنا نوايا ضارة .وأقبل أن هناك عدم
اكرتاث وعدم تحكم ٍ
كاف باالزعاج الناجم عن الضجة .لقد تم قياس قوة الضوضاء الصادرة عن
أحد أعراس الكامنة الرشقية وعرب النعيم أيضا ،واتضح وجود تجاوز عن درجة الصوت املسموح
به من قبل القانون بالحفلتني .يعكف املجلس اإلقليمي عىل تقديم لوائح اتهام وكذلك عىل طلب
من الرشطة لرقابة أكرث شدة والتأكيد عىل قوة الصوت وساعات األعراس .وكام كتبت يف االسبوع
املايض فإن إحدى وظائف املجلس ،هي منع اإلزعاج يف مناطق نفوذه وال يوجد أدىن شك بأن
قوة الصوت عالية جدا وهي إزعاج واملسؤول عنه يرض بالجمهور.
نحن يف مسغاف نعمل من أجل رشائح سكانية متعددة ومنها ذوي االحتياجات الخاصة ،ولكن
علينا أن نعمل أكرث حسب رأيي .حظينا نحن يف مسغاف بأن يكون يف مجتمعاتنا البلدية بلدة
كيشور التي فيها كيشوريت مجموعة مجتمعية من  180-عضوا من ذوي االحتياجات الخاصة.
بلدة كيشور تقدم الخدمات للمئات من من ذوي االحتياجات الخاصة يف أماكن أخرى وتدير يف
البلدة مدرسة ثانوية للرتبية الخاصة (ويف كيشوريت) .البلدة واملدرسة تقدمان خدمات حيوية
وكذلك تشغل العرشات من سكان مسغاف واملنطقة وكلهم متحمسون وذوي قدرات .هم
ينجحون ببناء بيئة داعمة ومناسبة لهم ،كل اإلعجاب واملحبة  -بالنجاح! قمت األسبوع املايض،
بزيارة املدرسة والبلدية.

اجتمعت إدارة املركز الجامهريي ،األسبوع املايض ،وقررت تسعرية الدورات لهذا العام .شارك يف
جزء من الجلسة ،ممثلو اللجنة العامة ״تربية يف قلب املجتمع״ ،ممثلو جمهور من إدارة املركز
الجامهريي وجمعية الرياضة ،ممثلو رشكة املراكز الجامهريية وممثلو جمهور إضافيني .سيتم
نرش التسعرية قريبًا.
التقيت ،األسبوع املنرصم ،ممثيل إدارة بلدة ياعد يف موضوع مواصلة التخطيط.

شاركت مبؤمتر رؤساء سلطات إقليمية وخالل ذلك تحدثت قليال مع وزير اإلسكان وحددت موعد
لقاء ،ومع نائبة مدير عام البناء القروي حول سياسة األرايض والتخطيط لتوسيع بلدات مسغاف.
لقد شارك يف املؤمتر أيضا وزراء آخرين ،مديرو الوزارات وممثيل الكرين كييمت ،رشطة حرس
الحدود ،الجيش ،مفعال هبايس ،الرشكة االقتصادية ومركز الحكم املحيل وآخرين من رجاالت
الرتبية واإلدارة من مجاالت كثرية.

يف بداية االسبوع كان  9بآب ويوم أمس كان  15بآب ويف األيام التي بينهام احتفل إخواننا
املسلمون والدروز بعيد األضحى .قرأنا يوم السبت قصة ״وأتوسل״ للتقرب من الخالق ״وجها
لوجه ،كلمة الرب معك״ (أقوال .ه.د) لنحظى يف تحقيق نعمة أحدنا من أجل اآلخر عىل أساس
״محبة دون مقابل״ .أسبوع مبارك!

مع خالص املودة واالحرتام,
داين عربي

