
 

أجربنا الهجوم اإلرهايب، الذي وقع يف بلدة إلعاد، الرتكيز عىل التهديدات ومحاوالت اعدائنا لقتلنا، 

وبالرتكيز عىل الجرحى والعائالت الثكىل. نحن ننتقل من حزن يوم الذكرى اىل فرحة يوم  االستقالل، 

ويف نفس اللحظة  للحزن عىل مصايب إرهاب أبرياء. من املحبذ أن ننتبه إىل املحاوالت السوداء لتحويل 

شهر رمضان وعيد الفطر لحرب دينية، إخالل بالنظام وعنف، ولكن هذا مل يحدث يف نهاية األمر يف 

منطقتنا أو يف القدس وال باملدن املختلطة. انشغلنا األسبوع املنرصم، بالتهديدات األمنية املختلفة. 

كانت هناك مشاركة مثرية لالنطباع يف مؤمتر التحضري ملواجهة الحرائق. يواصل املجلس تصدر كل 

الحيز القروي يف إرسائيل من حيث االستثامر واالستعداد يف مجال اإلطفاء، ولكن العمل كثري والوقت 

ضيق! إجراء تأسيس وحدة جهوزية بلدية تعتمد عىل مواطنني يحملون رخصا لحمل سالح شخيص 

مستمرة، وذلك بالتعاون مع رشطة إرسائيل من أجل تطوير خدمات محطة الرشطة يف وادي سالمة. 

نواصل تنمية قدرات املئات من متطوعي »املتميد«، محطات اإلطفاء، وحدات الجيبات ووحدات 

املراقبة، قوة اإلنقاذ اللوايئ، ونتقدم بإقامة قوة رشطة تابعة للمجلس. التعاون مع محطات الرشطة 

الخمس، التي تقدم الخدمات ملواطني مسغاف ومع حرس الحدود املسؤول عن كل مناطق املجلس، 

ومع خدمات اإلطفاء، هو تعاون كثري ومتنوع. قسم األمن، خدمات مركز التفعيل واملراقبة يف املجلس، 

الحراس واملتحركني امليدانيني يف املؤسسات التعليمية- كل هذه الجهات تحظى يف السنوات األخرية 

للدعم والتوسع.  

ألول مرة منذ ثالث سنوات، اجتمع طالب املدارس الثانوية يف مجمع مسغاف مبتنزه اسرتاليا، إلحياء 

مراسم يوم الذكرى. فيام ييل الكلامت التي قلتها هناك: 

״قبل أسبوعني ونصف احتفلنا بعيد الفصح. بخروج أبائنا وأمهاتنا من العبودية يف مرص. بعد شهر 

نحتفل بنزول التوراة من عىل جبل سيناء. مناسبات موجهة ألبناء إرسائيل. 

عدنا ألرض صهيون، نتمسك بأرضنا ونبني املدن والقرى. 

نحن ننشغل بالبناء، بالتطوير، باإلنتاج واملنتوجات. وننشغل أيضا بالدفاع عن أنفسنا، عن عائالتنا، 

مجتمعاتنا، أرضنا ودولتنا. 

23,816 عدد ضحايا إرسائيل الذين قتلوا يف 150 عاما. نحن نحرتم ذكراهم وندعم عائالتهم. 

نحن نتذكر إخوتنا وأخواتنا الذين قتلوا ونفكر باملصري الذي فرض علينا حامية تراثهم، تحقيق أحالمهم 

وتنفيذ وصاياهم. نجدد نحن اليوم العهد وااللتزام، رجل وإمراة ألخ واخته، ألرض إرسائيل ولدولة 

إرسائيل.

مند أيدينا للسالم مع أعدائنا. ولكن ندافع نحن عن أنفسنا، عن أرضنا وعن دولتنا كلام بقيت أرواحنا 

فينا. أتوجه بالتعازي للعائالت الثكىل وأطلب أن اتذكر إخويت وأخوايت، والداي، أوالدي، مجتمعي، 

شعبي ودولتي الذين سقطوا يف حروب إرسائيل أثناء خدمتهم وعند تعرضهم ألعامل عدائية. 

بودي أن أخرب طالب املدارس والجيل القادم بأن ورديتهم اخذة باالقرتاب. 

كلنا مهددون، كلنا نواجه تعد من أحدهم. عىل كلنا مسؤولية الدفاع عن أنفسنا، عن مجتمعنا وعن 

دولتنا. نتذكر اليوم الشهداء وغًدا نحتفل يف إقامة دولتنا واالستقالل، وبعد غد نعود للبناء والتطوير، 

للبحث، لإلنتاج والتقدم. 

كيل إصغاء لذكرى الشهداء وأوجه نفيس لذكراهم. 

ولتبقى ذكراهم مباركة.!״ 

بعد التقرير اإلخباري الذي نرُش يف صحيفة إرسائيل اليوم، أجريت مقابلة مبطلع األسبوع، يف برنامج 

أرئيل سيغل ويف أخبار الصباح يف القناة 14.

وكذلك حظيت بزيارة عضو الكنيست تسفيكا هاوزر، الذي تحدث معي عن التقدم بسن قانون 

لتشجيع االستيطان بقلب الجليل.

التقيت نظرايئ ومديري أقسام املعارف يف املجالس اإلقليمية املجاورة- الجليل األسفل وعيمق يزراعيل، 

حول موضوع إقامة مدرسة ثانوية رسمية دينية مشرتكة. 

التقيت األسبوع املايض، إدارات البلدات هار حلوتس، شوراشيم ضمن لقاء اعتيادي بالبلدات، وكذلك 

التقيت إدارة طال إل عرب الزوم ضمن لقاء خاص مبا يتعلق بالخارطة الهيكلية لجولس. 

الحسينية، وادي سالمة، موريشت، ركيفت، لوطم،  الكامنة،  التقيت مواطنني وممثيل جمهور من 

مانوف، متسبيه أفيف، وطال إل. 

قرانا يوم السبت قضية ״الكالم״. مواعيد إرسائيل. الرزنامة السنوية - األسابيع، األشهر واملواعيد، التي 

تشكل ״الهيكل״ الذي ترتكب عليه مهمة تقديس الشعب يف تيار الزمن، وتخصيص مواعيد محددة 

مسبقا لعبادة الله. هذه املواعيد عبارة عن جزر بنهر الزمن. يف هذه الفرتة نحتسب عيد الحصاد. 

نحتسب الخمسني يوما بني الفصح واألسابيع. نحتسب كل أسبوع. وكل يوم باألسبوع أيضا! اليوم يوم 

״نعمة״. األسبوع أسبوع ״خلودה ويتضح بأن اليوم هو يوم ״نعمة الخلود״. يف أيام احتساب العومر 

نقوم ببعض عادات الحزن لذكرى طالب الحاخام عكيفا، الذين قضوا يف الوباء خالل تلك الفرتة. حظينا 

باألجيال األخرية، إقامة الدولة ويوم تحرير القدس أيضا، تحل بأيام احتساب الحصاد ״العومر״. 

وكام كتبت يف بداية حديثي - فرح ممزوج بالحزن.

أسبوع جيد! 

مع خالص املودة واالحرتام,

داين عربي
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