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كلام ازدادت التشويشات عىل مجرى حياتنا بسب الكورنا ،تتضاعف التحديات الجديدة .وحسب
رأيي فإن الرضر االقتصادي صعب ج ًدا ،وحتى باإلمكان اعتباره ميئوس منه يف حاالت معينة.
هذا الرضر سيلحق بالجميع ولن يستثني أح ًدا ،ولكنه خاص وحاد ج ًدا ملجاالت عمل وحاالت
حياتية معينة.
حاولت األسبوع املايض أن أفهم مدى الرضر الذي لحق باألوالد والشبيبة ،يف هذه الفرتة التي
يعمل فيها الجهاز التعليمي الرسمي وغري الرسمي بشكل جزيئ.
تحاول «نوعا» ،وهي مديرة قسم معارف ،الحصول عىل مصادقة لتفعيل برنامج عريض والذي
يتيح تفعيل فعاليات لصفوف األول حتى الخامس يف بلدات عىل انفراد او مجموعة بلدات م ًعا.
بصورة عامة ،فإن املشاورات والقرارات التي تتخذها الحكومة أو مجلس األمن القومي أو طاقم
مكافحة الكورونا ،تأخذ بالحسبان الحالة الخاصة للمجالس اإلقليمية.
بديل
حل ً
ال نرى بترصف قسم من جمهور املتدينني الذي يف ّعل األطر التعليمية بدون ترصيحً ،
لنا .نبذل قصارى جهدنا لتقديم خدمات أكرث وتفعيل أطر للمواطنني واملصالح التجارية ،ولكن
ضمن التعليامت وحسب معايري املحافظة عىل الصحة .حاليًا نف ّعل ست حضانات يف نطاق
حدود املجلس اإلقليمي ،باإلضافة لروضات التعليم االلزامي وما قبل االلزامي .نعمل كل ما هو
متاح أمامنا بشكل دائم!.
قمنا األسبوع املنرصم بتشغيل مركزي الشبيبة ومديرات جهاز التعليم من أجل بناء تواصل
وإجراء عد ًد أكرب من الفعاليات لألوالد وأبناء الشبيبة يف بلدات املجلس اإلقليمي.
ويف قسم من البلدات ،بدأت فعاليات متعددة .يوجد جهاز منظم يف كل البلدات ،الذي يضم
مرشدين ،رجاالت تربية وتعليم ،ومتطوعني يلتقون مع مجموعات صغرية من أبناء الشبيبة
واألوالد ،وميررون فعاليات مختلفة.
وكذلك فإن أطر األطفال تعمل ونحن نشغّل حاضنات بنا ًء عىل التوجيهات.

موضوع آخر يقلق راحة متخذي القرارات (مكاتب الحكومة ،مجلس األمن القومي ،مسؤول
الكورونا ،قيادة الجبهة الداخلية وآخرين ) ..هي منظومة التعقب الوبايئ .يوجد صعوبة قانونية
وتنفيذية لتعقب أشخاص من املفروض أن ميكثوا بالحجر الصحي ،سيام وأنه ال يتم نرش أسامء
املرىض من منطلق املحافظة عىل الخصوصية.
وضعنا نحن يف مسغاف بشكل خاص واملنطقة بشكل عام جيد نسبيًا ألن املواطنني متعاونني
بشكل عام مع طواقم الطوارئ املحلية ،وانتقال العدوى نادر ويكاد ال يذكر.
عىل كل حال ،نعمل عىل تأهيل عامل املجلس لتنفيذ مهام التعقب الوبايئ وفق كل التعليامت.
كام بلّغت يف األسبوع املايض فإن كل البلدات مبسغاف «خرضاء» ،وكذلك يف املناطق املجاورة لنا
هناك تحسن واضح ولكن يجب عدم اإلرساع باالحتفال .يف نهاية االمر فإن أرقام املرىض تتصاعد
وتنخفض بتالئم كامل مع املؤرشات العامة.

شاركت األسبوع املايض يف جلسة الكنيست والتي تناولت موضوع الشبيبة يف خطر وأطر التواصل
والرتبية التي تعمل بهذا املوضوع.
وشاركت أيضً ا يف جلسة لجنة الحد من الجرمية يف املجتمع العريب .شاركت باملشاورات يف مجلس
األمن القومي ،وكذلك بجلسة قيادة الجبهة الداخلية ومبنتديات مختلفة مبركز املجالس اإلقليمية،
ويف جلسة تطوير مع وزير الزراعة وتطوير القرية ،وكبار موظفي مكتبه.
يوجد اتجاهان هامان:
 - 1اإلغالقات والتقييدات الحقت الرضر بالضعفاء أكرث من األقوياء.
 - 2كل عالج أسايس ،مخطط مراقب وممول يف القطاع العام ويف القطاع الثالث ،ففي كل موضوع
يتواجد خلل منذ شهر آذار من هذا العام.
املشاكل عندنا ترتاكم ونواجه مامطلة بايجاد حلول لهذه املشاكل .نحن نقف أمام فرتة تحديات
بكل ما تعنيه الكلمة من معنى.
عدت وتحدثت األسبوع املايض مع رشكة «عريم» ومع وزارة اإلسكان بالنسبة لوضع خطوط
لتطوير وتوسيع البلدات اليهودية والبدوية.
باإلضافة لذلك ،تحدثت عدة مرات مع مكتب مسجل الجمعيات التعاونية الذي يشكل حال ًيا
مان ًعا بسبب منصبه أمام اجراءات االستيعاب .تحدثت مع ممثل رشكتنا رشكة املراكز الجامهريية
بالنسبة للتحديات التي يواجهها املركز الجامهريي.
تحدثت مع زمالء يف املجالس اإلقليمية املجاورة ،مطيه آرش والجليل األسفل من أجل املقارنة
وتنسيق العمل املشرتك.

عاد معظم موظفي وعاميل املجلس ملزاولة أعاملهم من مكاتبهم ،ولكن حتى اآلن بدون استقبال
جمهور.
التقيت جميع مديري الفروع واألقسام ومع قسم من العامل.
عقدنا جلسة تتعلق بالعمل يف البلدات البدوية ،عمل قسم تحسني وجه املدينة ،عمل قسم
الهندسة ،مراقبة املناطق الخالية والتقدم مبوضوع ترخيص املحالت التجارية.
وانعقدت األسبوع املايض جلسة لكل من لجنة التخطيط والبناء ،إدارة املركز الجامهريي ،لجنة
املالية وكذلك جلسة ألعضاء املجلس بواسطة تقنية الزوم.

من بني االمور التي عرضت خالل جلسة املجلس كان اقرتاح ميزانية سنة  2021وخطوط عريضة
مقرتحة إلحداث تغيريات هيكلية بجمعية «مرحافيم» وذلك بهدف االستمرار بتطوير فعالياتها
لصالح املسنني واملسنات.
تطرق جميع املشاركني يف جلسة أعضاء املجلس لعمل املجلس واللجان املختلفة منذ مطلع
السنة .وبعد مصادقة املشاركني يصدر ملخص للحديث الذي دار خالل الجلسة.
التقيت األسبوع املايض رؤساء اللجان املحلية يف «لوطم» و «افطليون» .تحدثت مع مدير املنطقة
الصناعية «بارليف» ومع ممثيل الجمهور يف مديرية املنطقة الصناعية مسغاف (ترديون).

يوم أمس قرأنا قصة نوح .عدنا بالذاكرة بأن كل اآلدميني بالعامل ومنذ الخليقة ،هم نسل نوح
ويأمرون بوصية نوح.
املدرسة الدينية تعلمنا بأن نعمه كانت زوجة نوح .نوح وزوجته نعمه كانوا مثل األصل
كأسامئهم ،لطيفني ولينني مع الخلق ومع البرش .نوح من نسل «شت» أما نعمه فهي من نسل
قابيل -حامل رسالة قابيل الذي قال عن مقتل أخيه «ذنبي ثقيل ال يحتمل» (بريشيت )13 .4
.كلنا من نسل اإلثنني .مثري للغاية .أمتنى لكم أسبو ًعا جي ًدا.

مع خالص املودة واالحرتام,
داين عربي

