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رحل عنا يوم أمس صديقي الرائع مدير املدرسة الثانوية الشاملة يف وادي سالمة .حظيت مبعرفة محمود
سواعد أبو ذياب بشكل جيد  -رجل تربية يحمل رؤية ،رجل حساس يتحىل بقدرة القيادة والرتكيز .عملنا
يف السنوات األخرية بتعاون وبشكل مكثف عىل تقدم املدرسة وجيل املستقبل يف املجتمع البدوي والعريب
يف مسغاف .قيل وسيحىك الكثري عن دوره املركزي ومساهمته الشخصية بتحصيل املدرسة التعليمي،
الطالب والخريجني .رحل صديقي قبل االوان عن عمر  58سنة وترك ورائه فراغًا هائلً يف العائلة ،ويف
املجتمع واملدرسة العزيزة .أنا واملجلس وكل مجتمعات مسغاف نقف متضامنني ومعزين للعائلة ،للمجتمع
وللمدرسة الغالية .رجل عزيز ومحبوب ،إنسان مستقيم وممتاز ،رجل عطاء وحقيقة ،الله يرحمه!

العالقة بني الجليل وبني الشعب اليهودي هي عالقة حميمة ،عاطفية ،مكثفة عىل مدار االف السنوات.
مئات السنني قبل قيام دولة إرسائيل كان حضورا يهوديا كبريا يف الجليل .يستخدم جميع املغرتبني يف
إرسائيل ״النص املاسوري״ من الكتب املقدسة املكتوبة يف املجتمع اليهودي يف طربيا منذ ألف عام ،ويف
الطاولة املجهزة ،التي كتبت يف صفد منذ  470سنة .أثرت نظرية ״آرييل״ التي متت صياغتها يف الجليل
قبل  500عام عىل الشتات بأكمله .قبل  224سنة وصل الحاخام نحامن من برسليفا يف اوكرانيا اىل حيفا،
طربيا ،صفد واىل مريون وعكا وأثار اهتامما باالستيطان اليهودي يف الجليل .بلدات يهودية جديدة أقيمت
يف الجليل األعىل واألسفل والغريب قبل  140سنة تقريبا.
التواصل بني اليهود يف إرسائيل وبني اليهود املغرتبني يحمل تحديات يف عهدنا .املغرتبني باألساس هم
يف أمريكيا وأوروبا .تشمل الهوية اليهودية دامئا صلة عميقة إلرسائيل والجليل .اليهود يف إرسائيل أقاموا
بشكل دائم عالقات متفرعة مع املغرتبني يف بابل ،شامل إفريقيا وأوروبا.
قبل  35عاما حظينا نحن يف كرمئيل وبلدات مسغاف بتوطيد العالقات مع مجتمع يهودي دافء والذي
يصل تعداده اليوم اىل حوايل  50الف نسمة يف مدينة بطسبورغ يف والية بنسلفانيا بالواليات املتحدة.
قبل خمس سنوات اتُخذ قرارا مشرتكا لضم رشاكة مع املجتمع اليهودي يف مدينة وارسو ببولندا -بواقي
مجتمع كبري يف املايض الذي يصل تعداده حوايل  1000نسمة اليوم.
كنت عىل تواصل مع ممثيل املجتمع والعائالت املشاركة بعد وقوع مجزرة ضد اليهود يف بيطسبورغ
سنة  ،2018وكذلك وصل ممثيل املجتمع هناك إىل إرسائيل إليقاد شعلة يف جبل هرتسل يف يوم
االستقالل سنة .2019
أدى وباء الكورونا إىل تأجيل قسم من السفر والزيارات ويف األسبوع املنرصم وصل ”Mega Mission -
الزيارة األكرب لنشطاء اتحاد املجتمعات اليهودية يف بيطرسبورغ إلرسائيل .الزيارة كانت مؤثرة جدا.
التقيت سويا رئيس بلدية كرمئيل والنشطاء يف بيت الشبيبة بكرمئيل ،وشاركنا بأمسية ״غاله״ و
״تسوك״ يف منوف .نشطاء ومضيفني كثريين من مسغاف شاركوا ،وكان الحدث ممتعا ومثريا للجميع.
التحدي املوجود اليوم هو املحافظة عىل العالقة مع الجيل الناشئ ،هو كقاعدة أقل التزا ًما وتسخ ًريا
وأكرث انتقا ًدا إلرسائيل.

التحدي الذي يقف أمام الرشاكة هو إيجاد نشاط لتقوية وتعميق الهوية اليهودية واألرتباط مع إرسائيل
لكل أجزاء املجتمع املتنوع والتعلم من التجربة والخربة من مجتمعات مسغاف وكرمئيل ،يف بطرسبورغ
ووارسو .رئيس الرشاكة من قبل مسغاف هو من قدامى بلدة إشحار وعىل اطالع كبري بالفعاليات
مبسغاف وهو ضليع يف صنابري الجالية اليهودية األمريكية ويف بطرسبورغ .حظ موفق!

يف حوايل  %20-%15 -من األرس يف بلدات مسغاف اليهودية هناك من يعمل أو عمل يف رشكة رفائيل.
انضم معي خالل زياريت ملصنع ليشم ممثل بلدة ركيفت ،الذي يقوم عىل تركيز كل االعرتاضات للمخطط
الهيكيل ملركز ليشم ،الذي تم إيداعه مؤخرا .نحن نتابع تطورات التأثري البيئي واملحيل قدر املستطاع.
تواجد مركز ليشم يف مسغاف ورفائيل يف مسغاف واملنطقة يشكل محرك منو كبري ونحن من طرفنا
قلقون من عدم الشفافية باإلجراء التخطيطي ومن التأثريات عىل املواصالت والبيئة ومن جانب آخر
نبارك توسيع النشاطات واستمرار االستثامر يف منطقتنا.
شارك حوايل مئة عامل ومتطوع يف محاكاة حرب يف مرفق خاص للجبهة الداخلية .مترنا عىل أداء املجلس يف
وقت الطوارئ ومواجهة أحداث انقاذ والترصف عند وقوع رضر ،دفاع ،إخالء ومد خدمات حيوية .يعترب
الصمود وحصانة الداخل تحديا مركزيا يف كل سيناريو حرب ،وكذلك بهذه السيناريوهات وسيناريوهات
كوارث اخرى .يوجد يف كل بلد مبسغاف طواقم طوارئ محلية ،تشكل األساس للحصانة ولألداء يف البلدة
وقت الطوارئ .يتواصل املجلس مع طواقم الطوارئ البلدية يف مسغاف بواسطة مجمل البلدات وكذلك
نشتغل عىل الهندسة وعىل احتياجات السكان ،إخالء كبار السن ومرىض وشهداء ،تربية وشبيبة ،مترنا عىل
مدار يوم كامل وأعد تقرير مفصال .الحقا سنعمل عىل تطبيق النتائج لتحسني جهوزيتنا.

استضفنا األسبوع النايض يف ״الهاب״ برتاديون مديري التطوير االقتصادي من  20مجلسا إقليميا من أجل
تعليم النظراء ومقارنة مبادرات وتطوير أعامل يف كل الحيز القروي.

شاركت األسبوع املايض يف دروس باملدرسة االبتدائية مسغاف ،مدرسة أسيف الثانوية ،مدرسة عومر
الثانوية يف مسغاف ومدرسة عودد الثانوية يف لفون.

قامت رشكة املراكز الجامهريية رشيكتنا بتفعيل املركز الجامهريي األسبوع املايض ،بعرض أهم نتائج
استطالع مقياس املجتمعية ،مقارنة مع عرشات املجالس اإلقليمية وبلدات صغرية وكبرية التي أجري فيها
االستطالع .سيتم نرش النتائج الحقا .وكذلك سأقوم مبعالجة النتائج حسب األجزاء .بشكل عام ،يعترب
التامسك املجتمعي وتحديد هوية املجتمع مرتفعا يف جميع بلدات مسغاف.

قرأنا يوم السبت قضية ״ويرسل لك״ للقيام بجولة يف األرض .ور ّد بني إرسائيل أثر تقرير ال  12جاسوسا
الذين بُعثوا ،قال الرب ملوىس عليه السالم ״حتى أنا ياناتسوين ،وحتى أنا لن تؤمنوا يب״ .وهنا تدخل
سيدنا موىس لصالح شعبه وبفضله سامحهم الرب .يف نهاية القضية مكتوب ״قصة تاسيت״ التي نقرأها
كل مساء وصباح برتتيب القضايا ״قراءة الصوت״ يك تتذكروا .لنحظى بالرؤية ونذكر ونتذكر ،أسبوع جيد!

مع خالص املودة واالحرتام,
داين عربي

