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قبل سنتني كانت تنتابنا الحرية يف مجاالت عدة .مل نعرف مدى تأثري وباء الكورونا عىل االقتصاد يف العامل
ويف إرسائيل .مل نعرف مدى تأثري التعادل السيايس وجوالت االنتخابات املتكررة واملعادة .مل نعرف مدى
تأثري عمل مكاتب الحكومة بدون ميزانية وبدون برامج .مل نعرف مدى تأثري ضياع األطر التعليمية
عىل أوالدنا.
دخلنا بهذا الوضع يف مسغاف ،بالضبط بعد أن وضعنا خطة اسرتاتيجية متعددة السنوات ،تعتمد عىل
تعاون واسع بني الجمهور وتشمل صورة مستقبلية مطلوبة وإشارات طريق مرحلية وزمنية.
األسبوع املايض عرضت يف هيئة املجلس التقارير املالية لعام  2021التحادات املجلس ،املركز
الجامهريي ،الرشكة االقتصادية ،رشكة بارك بارليف ورشكة بارك مسغاف ترديون ،رشكة مياه كولحي
مسغاف وجمعية مرحافيم .من املبكر أن نجزم بأن حالة عدم االستقرار من ورائنا ،ولكن باإلمكان
أن نقول بكل تأكيد بأننا ندخل لفرتة بوست كورونا يف وضع جيد ومع وجهة لتنفيذ وتحقيق معظم
مركبات الخطة اإلسرتاتيجية.
قامت الرشكة االقتصادية بتغيري كيل بوظائفها .تشغيل النادي القروي نقل أليدي املركز الجامهريي،
تنفيذ أعامل التوسعات يف البلدات نقلت لقسم الهندسة يف املجلس واستلمت الرشكة مسؤولية تطوير
وتسويق ترديون أيضا ،وكذلك التقدم مبشاريع اقتصادية ومجتمعات أعامل ومبادرات محلية يف
مسغاف ،وبالتعاون مع كرمئيل وسخنني وعنقود بيت هكريم .تتواجد الرشكة بشكل جيد لتطوير عدة
مشاريع رياضية يف مجال االتصاالت ،الطاقة ،السياحة والصناعة.
املركز الجامهريي غري وجهته أيضا .توسيع نشاط التعاقد يف البلدات ،تنظيم سلة عروض الدورات
مع تغيري منظومة التسعريات وإتخاذ مسؤولية عىل النادي القروي وإصالح وتجديد جذري أثناء وباء
الكورونا .اآلن يتواجد مشاركون أكرث وأكرث بدورات املركز الجامهريي ،بالعناقيد والبلدات (كل عىل
انفراد وكلهم معا) .منتسبني أكرث يف النادي القروي وتعاون مع املركز الجامهريي ونشاطات مرحافيم
للجيل الثالث ،والكثري من النشاطات الثقافية أكرث من الفرتة قبل الكورونا.
لقد عاد نشاط جمعية مرحافيم مجددا بوترية أوسع وأكرب ،وحسب منوذج تعاوين مع بلدات ومع
مجتمع وبلدات يهودية وبدوية .ورغم الغموض والصعوبات الخاصة لنشاط الجمعية يف فرتة الكورونا،
متت املحافظة عىل تواصل مستمر ،وواصلنا االستثامر والتقدم بتطوير املركز ويف البلدات أيضا.
متر رشكة كولحي مسغاف بانقالب غري مسبوق ،رغم التحديات والصعوبات العظيمة .ونفذت خالل
فرتة الكورونا استثامرات كبرية جدا ،بتنظيم مشاريع مياه ،إطفاء ،تجميع وترسيع مياه املجاري ،يوجد
ترتيب خطوط وعمليات تنقية املياه العادمة.
أخذ قسم املالية يف املجلس عىل عاتقه إدارة املالية يف اللجان املحلية البدوية وزاد من تشابكه يف كل
االتحادات .مع قسم الهندسة ،قسم جودة البيئة والصحة ،وقسم األمن ،ويتواجد يف إجراء مستعجل
ملضاعفة وتحسني الخدمات.
أقسام املجلس التي تواجدت يف الواجهة أثناء الكورونا هي قسم املعارف وقسم الرفاه االجتامعي.
هذان القسامن عادا ألداء مهامهام بشكل كامل ومنسق مع الواقع الجديد ،ومالئم لتحديات جديدة،
ولتأكيدات نابعة من الخطة االسرتاتيجية يف املجلس ومن سياسات الحكومة ومكاتب الحكومة.
اتخذنا قرارا قبل سنتني بأننا سنميض قدما عرب تطوير األعامل ،بالتعليم يف لب املجتمع ،بتعدد األجيال
وبالرتابط بني البلدات  -املجلس .وضعنا قيم أساسية -اختالفات ،تعاون وتقليص الفجوات .وضعنا
صورة مستقبلية مرغوب بها وأهدافا ومحطات مرحلية .ورغم عدم الوضوح والتحديات غري املخططة
يف السنتني األخريتني ،نحن نتقدم برسعة .أنتم مدعوون للدخول ملوقع املجلس واملقارنة بني األهداف
والتنفيذ.

الحوار السيايس يف كل العامل أخذ بالتطرف .من ناحية واحدة هناك اتاحة للمعلومات كام مل يكن
بالسابق أبدا ومن ناحية أخرى فإن اإلصغاء لدينا يتقلص ونحن نعتاد عىل واقع من االستهالك ،وضع
العالمة التجارية والتميز .ميني /يسار /متدين /علامين ،يهودي /عريب ،مدين /قروي ،مركز /ريف وغريه
وغريه .شاركت يف نشاط يوم الجليل يف الكنيست ،وأعضاء الكنيست والوزراء اكدوا عىل التزامهم
بتطوير الجليل .ما تبقى هو أن نأمل بأن ينجحوا حقا بإحداث االنقالب والتغيري يف سلم األولويات
الوطني .الشامل كله عطش للتطوير وسد الفجوات مقابل املركز .أرجو بأن يتحرر التدريج االقتصادي
واالجتامعي البلدي من ״املصيدة״ ويتوقف عن تأخري التطوير وتقديم التسهيالت ويف البلدات
اليهودية مبسغاف أيضا .عضو الكنيست عنبار بزك وهي مواطنة مسغاف ،تطرقت ألهمية التعاون
بني األحزاب املختلفة من أجل تحقيق اإلنجازات .عضو الكنيست أوفري سوفر أحد سكان مروم الجليل
تطرق للحاجة إىل تجديد قيم الصهيونية .آمل وأمتنى بأن الحوار كان عميقا وليس ضحال وان يكون
التعاون عىل مدى طويل من أجل الوصول إىل التغيريات املرجوة.
شاركت األسبوع املايض يف جلسة مجتمعية لقادة رشطة كرمئيل يف الكامنة حول موضوع موسم األعراس
القريب .أرجو بأن يترصف أصحاب األعراس مبسؤولية وبانضباط ويسيطروا عىل قوة الصوت من أجل
صحة الجمهور .أرجو أن تنفذ التزامات الرشطة للحفاظ عىل القانون ملنع الضجيج بقوة غري معقولة.

يعمل املجلس عىل التقدم بتسويق قسائم بالبلدات البدوية .فقط ألبناء املكان .يعمل املجلس بالتنسيق
مع اللجان واملجتمع عىل معالجة وتحديد تعريفات أبناء املكان .تم حتى اليوم منع عرشات املحاوالت
وسنواصل العمل بكل نشاط لتأمني عملية تسويق قسائم بناء مبلكية الدولة ألبناء البلدة فقط.
التقيت/تحدثت األسبوع املايض مع نظرايئ رؤساء السلطات يف جوالن ،مطيه آرش ،عيمق يزراعئيل،
مفوؤوت هحرمون ،كرمئيل ،عكا ،كفار فرديم وشلومي .شاركت يف اجتامع موسع لرؤساء املجالس
اإلقليمية حول موضوع استمرار عمل لجان املناطق املفضلة للبناء .التقيت إدارة اللواء يف رشكة املراكز
الجامهريية  -رشيكتنا يف املركز الجامهريي.
التقيت إدارة اللواء يف صندوق املرىض العام حول موضوع تطوير الخدمات يف فروع كمون ،هار غيلون،
موريشت.
شاركت األسبوع املايض يف جلسة لجنة التخطيط والبناء الثانوية العامة ويف جلسة إدارة املجلس.

التقيت األسبوع املنرصم إدارات بلدات وادي سالمة ،الكامنة والحسينية.
التقيت ممثيل جمهور ومواطنني من طال إل وركيفت ويوفاليم وإشحار ووادي سالمة ويودفات
ومتسبيه أفيف ،ولفون وهار حلوتس ورأس العني.
حظيت مرة أخرى بتقديم التهنئة لعائلة رجوان من شخانيا ،التي يواصل أوالدها الثالثة املنافسة
وتحقيق االنجازات الرياضية يف رياضة القوارب الرشاعية.

قرأنا يوم السبت عن قضية ״بالجبل״ .حتى عند مكوثهم يف الصحراء استلم بني إرسائيل القوانني املعدة
ملنع الفجوات والفقر واملحافظة عىل مجتمع متسا ٍو ودائم .قبل ״مقياس جيني״ و ״اتفاقيات باريس״.
سنة قحط ،سنة محصول ،منع التعدي واالستغالل ،تحرير األرض ألصحابها ،املردود مقابل أيام العمل
وتقييدات عىل العبودية .التوراة تأمر بقيم الرحمة والرتابط بني املرء وأخيه وتقييدات أخرى لشعب
إرسائيل .قسم من املصطلحات متجذر بواقع أيام املايض .مبصطلحات اليوم هل املشكنتا املنوطة
بالربوية هي عبودية؟ رشاء باألقساط؟ بولسطة بطاقة االعتامد؟ العمل كأجري؟ يف العامل العرصي ال
يوجد أدىن شك بأننا بحاجة إىل تقييدات بالسوق الحرة باملنتجات والخدمات .وباالستهالك والغذاء
أيضا .يف الجدول الزمني ،سنة القحط ويوم السبت هام اسرتاحة .جلبت التوراة للعامل برشى األسبوع.
يف مرص وبابل مل يكن أسبوع وال يوم راحة .السنة السابعة هي مبثابة سنة راحة لألرض .كل سبعة أسباع
سنوات ،سنة اليوبيل .نوع من  resetاالجتامعي/االقتصادي .مثري لإلهتامم! نحن وسط أيام احتساب
العومر .سبع مرات وسبعة أيام تفصل بني الخروج من مرص ومنح التوراة .تم إعطاء التوراة يف اليوم
الخمسني .اليوم هو التاسع والعرشون وهي أربعة أسابيع ويوم واحد عن العومر .أسبوع جيد واحذروا
مواقد النار!

مع خالص املودة واالحرتام,
داين عربي

