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طرحت ،قبل أسبوع ،سؤاال ״ما الهدف من وجود مجلس إقليمي يف مسغاف؟״ هذا األسبوع
أتساءل ״من أجل ماذا تتواجد بلديت؟״ الجواب قصري -يك تتوفر حياة للمجتمع! يتواجد املجلس
ليقوم بتوفري الخدمات  -هذا أمر مهم ج ًدا ولكنه عميل بشكل رئييس .الهدف من البلدة أعىل
وأسمى .بالحقيقة فإن البلدة هي استكامل للعائلة واإلنسان .إن املركب الحيوي الذي يكمل
ويتيح حياتنا وأحالمنا هو املجتمع .حقًا فإن كل واحد يجد انتامء ملجتمعات كثرية والتي ال
تتداخل كلها مع املجتمع املحيل .ولكن بالضبط كالبيت الذي ال عائلة تعيش فيه هو كالقرشة
الفارغة ،هكذا هي البلدة التي ال توجد بها حياة مجتمعية .وكام أن من بني وظائف البيت ،األخذ
بالحسبان قيم العائلة التي تعيش فيه ،هكذا وظائف البلدة تجاه املجتمع الذي يعيش فيها.
مسؤولية املجلس تقديم الخدمات ملواطنيه .قسم كبري من الخدمات التي تقدم ملواطني املجلس
هي باألساس دعم للمجتمعات املحلية .طريقة ״الطبقة الثنائية״ هي ليست طريقة تقنية فقط،
وإمنا ماهية .هكذا يف كل الحيز القروي يف البالد والعامل .وخاصة يف الحيزات القروية متعددة
الثقافات .فسيفساء من املجتمعات املحلية ،مجتمع يحوي مجتمعات ،هذه ليست أقواال فارغة
املضمون وإمنا تعبري لرسالتنا وأحالمنا كأشخاص ،عائالت ومجتمعات .نحن جزء ال يتجزء من
بيئتنا .الحلم الصهيوين ،القيم اإلنسانية ،التعددية ،البقاء وجودة البيئة -كل هذه األمور متنح
دافعية واتجاه.

شهدنا األسبوع املايض ،فقدان مؤمل .اخوتنا الذين ماتوا يف جبل مريون (الجرمق) .كانوا هناك
تعبريا لرغباتهم الروحانية وجزءا من الشوق والتقرب واالرتباط بأناس آخرين عشية انتهاء
الكورونا .رحم الله املوىت؟ وليعوض الله العائالت الثكىل والشفاء لكل الجرحى.
حسني عيل فاعور أبو ذاكر من الحسينية كان صديقا وأخا .أدار قسم الرفاه يف برئ املكسور عىل
مدار عرشات السنني .واجه خالل السنوات األخرية ببطولة وبنبل تحديات جسدية ،اجتامعية
وجامهريية .كان رشيكا بوضع الرؤية والتخطيط االسرتاتيجي ،الذي صادقت عليه بداية فرتة
رئاستي .كان رشيكا بالجهد لتنظيم الخارطة الهيكلية يف الحسينية .إنسان جيد وحكيم ،انتقل،
األسبوع املايض ،إىل جوار ربه .الله يرحمه!

اجتمعت ،األسبوع املايض ،إدارة املركز الجامهريي .ممثلو جمهور ،أعضاء املجلس ،أنا ،ممثلو
رشكة املراكز الجامهريية ،وممثلو مديري املجلس -كلنا منثل األهل واألوالد وأبناء الشبيبة ،الذين
يشاركون بفعاليات املركز الجامهريي .ثقافة ،شبيبة ،موسيقى ،رقص ،كل هذا مهم لنا جميعا،
وبدعم مادي كبري للنشاط واالستثامر .طلبت اإلدارة تحسني العالقات العامة والحديث مع األهل
استعدادا لوضع تسعرية للدورات للسنة القادمة .التسعرية ستشمل ارتفاعا قدر اإلمكان بجزء
قليل من الدورات .ستصادق إدارة املركز الجامهريي عىل التسعرية مبشاركة اللجنة االسرتاتيجية
املكونة من أعضاء املجلس والخاصة بالتعليم يف قلب املجتمع ،وسيتم نرش التسعرية لألهايل
الذين سيسجلون أوالدهم للدورات .استلمت اإلدارة عرضً ا شامال للوضع املادي من إدارة املركز،
ومراجعي قسم املالية يف املجلس .بنظم املركز الجامهريي يف هذه األيام دوري كرة قدم ناجح
يف الكامنة .بالنجاح!

استضفنا ،األسبوع املنرصم ،قسام من أعضاء إدارة الكرين كييمت وموظفني كبار ،مسؤولني عن
عمل رشكة ״هيمنوتا״ التي تشرتي وتركز أرايض لصالح االستيطان .هذا املوضوع حساس ومهم
لكل مواطني مسغاف اليهود والبدو .قمنا بجولة ومراقبة والتقيت مع ممثيل بلدات من وادي
سالمه ،اشحار ،يودفات ،افطليون ،وهراريت .قدمنا لضيوفنا عددا كبريا من الطلبات وسلم
أولويات ،وحددنا جلسة متابعة بعد أربعة أشهر.

شاركت يف منتدى التخطيط البيئي العريب اليهودي يف مبنى االستدامة الشكول سلطات سهل
سخنني .شارك مترصف اللواء (وزارة الداخلية) ورئيس اللجنة اللوائية (لجنة التخطيط) ومخطط
اللواء أيضا ،وكذلك ممثيل سلطات محلية سهل سخنني.
استضاف ،األسبوع املايض ،ناشطو املؤسسة املجتمعية/الثقافية املهمة «فابله» وزيرة الثقافة يف
النادي .قدمت عرضً ا موج ًزا عن املجلس وأكدت عىل أالهمية التي نوليها للثقافة والرتفيه وللبناء
املجتمعي.

شاركت األسبوع املنرصم ،يف جلسة إدارة رشكة مياه مجاري مسغاف .يف جلسة اإلدارة هذه أيضا
عرضت معطيات مالية بعمق ومهنية لكل أعضاء اإلدارة عىل يد مدير الرشكة ،مدقق الحسابات
واملراقب ،املحاسبة ،وممثيل لجنة املالية يف الرشكة ومراجعي قسم الحسابات يف املجلس.
بشكل عام ،متت إدارة شؤون الجمهور املالية مبهنية ،بنجاعة وحسب سلم األولويات ،التي
حددت عىل يد ممثيل الجمهور .يف نهاية األمر فإن مجلس مسغاف هو مجلس مدعوم وقسم
قليل فقط من مصاريفه تغطى من الرضائب ومن مصادر ذاتية .يعاين املجلس بشكل مستمر
من هبوط متواصل عىل خارطة األفضليات القومية ،خاصة بسبب االرتفاع الدائم لوضع السكان
عىل السلم االجتامعي  -االقتصادي ،وكذلك بسبب غياب ميزانية دولة مصادق عليها .تم األسبوع
املايض ،بحث الدعوى القضائية ،التي شاركنا بتقدميها ملحكمة العدل العليا ،جراء الرضر الذي
لحق يف ميزانية التعليم يف البلدات البدوية .أنا أشارك بوضع آلية لتحديد سلم األولويات ومراقبة
امليزانية ،نظرا لكوين ممثل جمهور منذ سنوات كثرية .عرشات السنني .كل ما أكتبه هنا هو
تعبري عن ذلك .كاملعتاد -الطريق هي الطريق الصحيح .حوار ،مشاركة الجمهور ،تسوية وتوازن
هي الطريق .هذه كلامت حقيقية .من القلب .ألن األمر يعنيني حقا .من السهل مهاجمتي
ومهاجمة ممثيل الجمهور ،سيام وأننا نعمل بتخصيص ميزانيات عامة قليلة الحتياجات مهمة
وكثرية ومتنوعة .كام قلت  -أنا صاحب تجربة كبرية ،واتقبل هذا برحابة صدر وحب.
التقيت األسبوع املنرصم ،مواطنني وممثيل جمهور من وادي سالمة ،منوف ،متسبيه أفيف،
غيلون ،تسوريت ،افطليون ،هرريت ،اشحار ،الحسينية ،كامنة ،لفون ،رأس العني ،ومعليه تسفيا،
وممثيل إدارة ركيفت .كام تعلمون بالتأكيد فإن تواصيل مع الجمهور هو يومي ،قريب وعميق
بالرساء والرضاء.

يف هذه األيام نقوم يف ״العد״ .اليهود يحصون أيام عيد الشعلة .املسلمون يعدون أيام شهر
رمضان ،استعدادا إلحياء ليلة القدر وعيد الفطر .املسيحيون الرشقيون يعدون أيام املعاناة التي
تسبق أسبوع القديس وعيد الفصح .قرأنا يوم السبت قصة ״أمور״ قامئة ״اينفانطار״ ملواعيد
السنة .األول فيها يوم السبت .مثري للغاية بأن اليهود واملسلمني والنصارى(الدروز والبهائيني
أيضا) يحتسبون األسبوع  -سبعة أيام ،كوحدة زمنية أساسية وثابتة .انتبهت ذات مرة بأن العامل
الحي واملتنامي (باستثناء املنضبط) ال يعرتف بوحدة األسبوع .النهار والليل أكيد ،الشهر والسنة
أيضا ،ولكن أسبوع -من أجل هذا يجب العد .اليوم يوم أول يف السبت ،خمسة وثالثني يوما،
عبارة عن خمسة أسابيع لشعلة العومر .أسبوع جيد ،رمضان كريم ،ولنحظى بتطبيق وصية
״أحب لغريك ما تحبه لنفسك״  -حقًا.

مع خالص املودة واالحرتام,
داين عربي

