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ما الذي يحدث يف واشنطن فعالً؟ ما هو اليشء الذي يجب أن نتعلمه من األحداث؟ يوجد مكان
ألحداث إخالل بالنظام يف وجودنا الجامعي هنا يف إرسائيل .باإلمكان أن نقول حتى «خدش» .ال
استطيع أن أنىس فرتة كوين جنديًا ،اإلحساس الصعب عند مواجهة جمع غاضب .ما زال راسخًا
يف مكان ما بذاكريت ،كام بذاكرة كل يهودي ،وهناك احتامل أن نكون كمجموعة ضحايا هذه
الظاهرة.
ما هو مسري االنحدار ،وكيف باإلمكان وقفه قبل فوات اآلوان؟ من الواضح أن كل يشء يبدأ يف
«رواية» .ويستمر كإحساس بعدم العدل .ينتقل بواسطة تجمعات وحامس جامعي.
هنالك يتواجد ״ .”vibeإىل أين سيتطور هذا؟
يوجد غضب ،ومباذا يتسبب؟ أحيانًا هناك قيادة متفق عليها ،وما هي الرسائل التي تنقلها؟ إذا
التقى كل هذا مع الفارق الكبري بني استعداد املسؤولني عن القانون وحفظ النظام ،وبني قوة
الجموع ،ستكون النتيجة فقدان السيطرة.
يرتكز كل نظام مجتمعي عىل املتفق عليه .نحن نحتاج للحدود ،وكام يبدو نحتاج لالنضباط
ايضً ا ،الداخيل والخارجي .نتمسك نحن بالتقاليد وهناك مركبات ال تذكر ما هو أصلها .نرشوا
جميل ولكن العنوان مالئم لكل مكان.
فيلم ً
مؤخ ًرا يف يودفاتً ،
״الدرب أذىك من السائر فيه» .رأينا يف واشنطن انحرافا عن الدرب .والخطر يكمن يف اضاعة
الطريق .تعالوا نتعلم كلنا أن نكون حذرين.
هنالك نقطة أخرى من املستحب أن اتطرق إليها .من خالل الرؤية ملواجهة الوباء العاملي التي
تضع أمامنا كلنا ٍ
تحد يف هذا الوقت ،نحن نتواجد أكرث فأكرث يف واقع اإلصغاء فيه قصري ،واقع فيه
رسائل رسيعة وقوية ،واقع يتغلغل فيه اإلعالن والتسويق يف الذهن عرب وسائل جديدة وقوى
حديثة.
يف موضوع االنتخابات يف الواليات املتحدة -ماليني الناس عملوا عىل تنظيم االنتخابات ومئات
اآلالف من الناس كانوا مشغولني بشكل مبارش بتنفيذ االنتخابات ومراقبتها .من كل الرشائح
السكانية ومن التيارات السياسية .قسم منهم منتخبي جمهور ،قسم أصحاب مهام مقابل أجر،
وقسم كبري ج ًدا متطوعني .تجري يف امريكيا كل سنة او سنتني انتخابات يف مجاالت عدة منذ
مئات السنني .هكذا يتم انتخاب منتخبي الجمهور بد ًء من مستوى القرية او لواء أصغر ،مرو ًرا
يف البلديات والواليات ( )Statesوحتى انتخاب مئات املمثلني لخدمة الجمهور يف واشنطن .لقد
تكونت عادة من الثقة باإلجراء .فجأة -بعد االنفعال باالنتخابات الرئاسية كانت قوة املقولة
“ »Stop the Stealقوية جدا ،حتى أن عرشات املاليني صدقوا وما زالوا يؤمنون بأنه متت رسقة
شيئا ما.
هنالك متسع اآلن للتفكري يف قوة تدفق املعلومات ،اإلعالم وشبكات التواصل االجتامعي ،ويجب
التفكري مبخاطرها .كم نتواجد نحن أمام الشاشات ويف شبكات التواصل االجتامعي؟ كيف يؤثر
هذا علينا؟ ومباذا يتسبب ذلك؟

ندخل األسبوع الرابع من اإلغالق ،واألسبوع الثاين من اإلغالق املحكم.
شاركت األسبوع املايض يف جلسة رؤساء السلطات املحلية مع وزير الصحة .كان املوضوع تقدم
عملية تطعيم السكان وتوقع استمرار اإلغالق .عملية تطعيم السكان يف مسغاف تتقدم جيدا،
ولكن ولألسف فإن نسبة الوباء كام يف سائر األماكن يف البالد مرتفعة أكرث من السابق .عندنا اآلن
 141مصابا ..أرجو لهم الشفاء العاجل!
مرفق بهذا صو ًرا من الحضانة األرسية التي تعمل من أجل خدمة املعلمني املخلصني عندنا .قسم شاحر.

شاركت يف جلسة رؤساء سلطات محلية يف الشامل مع قيادة الجبهة الداخلية ،ويف جلسة أخرى
مع سلطات محلية عربية ،يف موضوع تطبيق قرارات الحكومة التي تتعلق بالوسط العريب.
شاركت بعدة جلسات األسبوع املايض يف مركز املجالس اإلقليمية ،وكذلك يف اجتامع الهيئة
العامة الذي تقرر فيه تغيري اسم املنظمة «ملركز الحكم اللوايئ» املستوحى من مركز الحكم
املحيل ،املعروف أكرث لدى الجمهور.

اجتمعت األسبوع مديرية ترديون وصادقت عىل دخول ستة مصانع جديدة للمنطقة الصناعية.
يف املقابل فإن «الهاب» جاهز لالفتتاح يف ترديون ،وقري ًبا سيكون بيتًا ملجموعة املبادرين
واملصالح الصغرية عندنا.

أخريا بدأت األسبوع املايض أعامل تنفيذ املمر األريض بالقرب من مفرتق عتسمون .هذا عامل
مهم ج ًدا يف إطار الجهود املتواصلة من أجل ربط بلدات املجلس بشبكة طرق ،طرق داخلية،
طرق تنزه ،وطرق الدراجات.

اجتمعت األسبوع املايض اللجنة الثانوية للتخطيط والبناء يف جلستها األوىل لسنة .2021 -
التقيت مديري األقسام والدوائر يف املجلس املحيل ،من أجل تلخيص العمل يف فرتة اإلغالق
املحكم.

التقيت األسبوع ممثيل إشكول بيت هكريم ،مواطنني وممثيل جمهور من يودفات ،رأس العني،
وادي سالمة ،يوفاليم ،ركيفت ومانوف .شاركت مع مواطني كمون يف لقاء مع مدير رشطة
كرمئيل.

قضية االسبوع ״وأخاف״ وتشمل وصف سبعة من املصائب العرشة .مكتوب يف سياق القصة
أن ضاريب أقواس فرعون متكنوا من تحويل أقواسهم لتامسيح ،وتحويل املاء إىل دم ،واستخراج
الضفادع .بد ًءا من رضبة القمل ،فقد أصبحوا ال ميتلكون القدرة .مثري .ليمنحنا الرب القوة بأن
نتمعن ونفكر باليشء الذي ال نفهمه.ليمنحنا الرب الرحمة واملغفرة .أسبوع مبارك!

مع خالص املودة واالحرتام,
داين عربي

