من يوميات
رئيس المجلس
نحن في فترة ركود وتوقف أم أن األمر قارب على
االنتهاء؟
اعتقد أن ال أحد يعرف .يقولون أنه في الحدث
الذي كان قبل  100عام ،كانت "الموجة" الثانية،
التي ضربت بعد عام ،قاتلة أكثر .على كل حال نحن
نستعد للنشاط وفق معيار "الشارة البنفسجية".

في المجالس اإلقليمية ،ينقلون الطالب حسب
"مناطق تسجيل" وطالب التعليم الخاص وفق
"التنسيب" .نحصل على التمويل من وزارة
المعارف وفق مفتاح معين وليس وفق التكلفة
الحقيقية .في األيام االعتيادية ،تعتبر الحاجيات
المتعلقة في سفريات التعليم والتعليم الخاص
والتعليم المكمل ،البنود األكثر ثقال ووزنا في
الميزانية التي يديرها فعليا المجلس .في األسبوع
المنصرم بدأت النقاشات حول العودة للتعليم
واالستعدادات لمتطلبات "الشارة البنفسجية".
فو ًر ا اتضح لمركز الحكم المحلي ،مركز المجالس
اإلقليمية ،وزارة الداخلية ،وزارة المعارف ،أنه دون
تخصيص ميزانية إضافية من وزارة المالية ،ال يوجد
أي إمكانية لنقل الطالب حسب المعايير المتبعة،
والنتيجة ستكون "إفالس" جميع المجالس
اإلقليمية .في نهاية المطاف ،يوم الجمعة ظهرا،
صادقت الحكومة على تخصيص ميزانية إضافية
لسفريات الطالب .األيام ستكشف التداعيات.
حاليا نقوم اليوم وغدا باستعدادات على أساس
التوصل لحل للسفريات على حساب المجلس،
لكل من حصل على الخدمة سابقا .بالنسبة
للمدارس الخاصة ،التي يدفع فيها أولياء األمور
بأنفسهم ،تكلفة السفر ،سيتم فحصها باأليام
القريبة.
أعمل أكثر من  40سنة في مجال اتخاذ القرارات
التجارية .عام  1978عملت مديرا تنفيذيا لدى شركة
الرحالت "نائوت هكيكار" جنوب سيناء .فتحت ملفا
كمبادر مستقل ،في سلطات الضرائب ،القيمة
المضافة والدخل ،عام  .1981منذ ذلك الوقت
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اكتسبت تجربة في اتخاذ القرارات في األعمال
في مجاالت الزراعة المختلفة -األحياء والنباتات،
مجاالت السياحة المختلفة -سياحة محلية
وخارجية ،فروع صناعة كثيرة ومتنوعة ،وأيضا فروع
الخدمات .من معرفة عميقة لمجاالت االقتصاد
المختلفة ،لدي انطباع بأن تأثيرات الكورونا ،القيود
واإلغالقات ،ستكون كبيرة وستستمر لسنوات.
الميزانيات في القطاع العام حتما هي األخرى
ستشهد تقليصا.
فقط قبل أشهر صادقنا ،في عملية متتابعة
وبتعاون جميع الجماهير ،خطة استراتيجية
متعددة السنوات لمسغاف .الخطة تستند على
قيم ال تتغير ولن تتغير .تحدد الخطة األولويات
التي ما زالت قائمة.التحدي االن ،الذي يواجهه
المجلس وكل بلد ،كل مجتمع وكل عائلة ،هو
اجراء مالءمات .من ال يجري مالءمات بشكل
سريع ،سيجد نفسه في وضع سيء أكثر .أعضاء
المجلس ،البلدات ،المجتمع البدوي ،عليهم أن
يكونوا عينيين وسريعين .أنا واثق بأننا سننجح في
مالءمة أنفسنا وأيضا في مواصلة دعمنا الواحد
لآلخر ،لجيراننا وللمجتمع اإلسرائيلي.
عملية توزيع الطرود الغذائية استمرت األسبوع
الماضي أيضا.
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تحدثت األسبوع الماضي ،مع سكرتاري /مديري
المجتمع في كل البلدات ،ومع رؤساء لجان
الطوارئ تساحي في كل البلدات عبر تطبيق زوم.
شاركت في جلسة اإلدارة إلشحار وإلدارة كولحي
مسغاف عبر زوم .اللقاءات مع المديرين في
المجلس جرت عبر تطبيق زوم.

مركز المجالس اإلقليمية ،أثبت مجددا األسبوع
المنصرم ،أنه أداة حيوية في تمثيل الحيز القروي.
كنت بتواصل مع صديقي شاي حجاج -رئيس
المركز ،ومع زمالئي رؤساء المجالس ،كل أيام
األسبوع .التعويضات مقابل الزيادة في السفريات
والتخفيضات في ضريبة األرنونا لمحال تجارية
محددة ،هي انجاز حققها المركز بالتعاون مع مركز
الحكم المحلي ،اللجنة القطرية لرؤساء السلطات
العربية ،منتدى ال" ،"15منتدى السلطات البدوية
والسلطات الدرزية.
تحدثت االسبوع المنصرم مع ممثلي بلدات طال
إل ،لوطم ،يوفاليم ،كورنيت ،مانوف ،لفون ،سالمة،
متسبي أفيف ،شورشيم ،يعاد ،راس العين ،عرب
النعيم وشخانيا.
تم إحياء يوم الذكرى ويوم االستقالل ،األسبوع
المنصرم ،في كل البلدات ،بصيغة "مقيدة" .البلدات
هي "جسم" و "قلب" مسغاف أيضا .كنتم رائعون!
صديقي شموليك مجال من منوف ،استحضر
ذكرياته من حادثة سقوط ومقتل المحارب عمر
سواعد ،رحمه هللا ،مثير للمشاعر! نائبي أحمد
وقائد وحدة االتصال في مسغاف التابعة للجبهة
الداخلية ،شمعون عمر ،زاروا العائالت البدوية
الثكلى في بيوتها.

نحن نتقدم أيضا في عد مناسبة العومر ،وأيضا
في أيام الصوم والنعمة في شهر رمضان .يوم
السبت حكى لي واحد من قدامى "شختاريستيم"
ومن مؤسسي يودفات ،بأن قضية "القديسين"
التي قرأناها نهاية األسبوع ،تحوي في داخلها جوهر
توراته.
أبارك لجميعنا بأن نحظى في تطبيق حقيقي
لمقولة "أحب لغيرك ما تحب لنفسك" .أسبوع
طيب!
مع خالص المودة واالحترام
داني عبري

