
 

مرة أخرى ״حكومة انتقالية״، مرة أخرى انتخابات غري رضورية، مرة أخرى عدم االستقرار ومرة   أخرى عدم 

اليقني. لقد بدأت دامئًا عمل كل إدارة - يف منطقة أو مؤسسة عامة أو خاصة كنت أترأسها )وكان هناك 

الكثري(، يف ״التوجيه״ ومالمئة التوقعات. عرضت دامئًا االختبارين الرئيسيني اللذين يتم فيهام اختبار القيادة:

1- ن نتحد وال نفرق. حل وسط والنظر يف املصالح املتضاربة، دون فقدان الرتكيز عىل الوحدة واملصالح 

املشرتكة.

2- التخيل عن املدى القصري لصالح املدى الطويل وليس العكس. 

توجيه الهدف ״بعيًدا״ وترتيب أولويات هدف إسرتاتيجي طويل املدى عىل هدف قصري املدى وفوري. ليس 

״رشاء الهدوء״. عىل الرغم من القيود والتسويات - الترصف وفًقا للقيم والرؤية واألهداف االسرتاتيجية.

وفًقا لهذه االختبارات، فإن الحكومات اإلرسائيلية للجيل األخري بأكمله، وكذلك »حكومة التغيري« يف العام 

املايض - نتائج متشابكة وغري متسقة. نحن يف مسغاف نتواجد عىل ال״جبهة״ السياسية والحساسة. نحن 

يف محيط قروي، يف الريف، يف قلب السكان العرب الذين مل يتم استيعابهم ودمجهم بتكامل كاٍف يف 

االقتصاد العاملي املتقدم. دون سياسة متعمدة لسد الفجوات وتشتيت السكان وتطوير األطراف، نحن - 

جميعا سكان الجليل، يف طور اتساع الفجوات مع ״دولة تل أبيب״. 

شاركت األسبوع املنرصم يف مؤمتر لتعزيز وتطوير الجليل يف الكلية األكادميية للجليل الغريب يف عكا. يف 

ذلك اليوم تقرر حل الكنيست.  وزير العدل أشار إىل أن »توزيع السكان« مل يعد هدفا وأمنا قرارا حكوميا 

مطلوبا يف هذا الشأن. تتابع الكلية علمياً الفجوات التي تتسع بني املركز والريف يف جميع املجاالت.

يتم نرش تقرير كل عام. 

أكرث من 90٪ من الوظائف يف مجال الهايتك يف إرسائيل ترتكز يف غوش دان. رئيس مجلس الجليل ورئيس 

بلدية عكا قال إنه ال يوجد يف النقب والجليل سوى ״فتات هايتك״.

وكذلك الخدمات الصحية والتعليم العايل وتطوير النقل والقطاع العام - ترتكز جميعها بشكل متزايد يف 

״دولة تل أبيب״.

نحن يف مسغاف نعمل وفًقا للرؤية واألهداف وخطط العمل، ونالئم الخطط مع األحداث - تخفيضات 

امليزانيات الحكومية، وتغيريات السياسة، واألحداث والتحديات األمنية واالجتامعية، وأيًضا - وباء عاملي.

يف الجلسة العامة للمجلس التي عقدت األسبوع املايض، كان هناك نقاش عميق حول العديد من اإلجراءات 

طويلة املدى التي يقوم بها املجلس يف مجال تطوير األعامل:

- التقدم بإقامة حديقة التكنولوجيا الفائقة يف املنطقة الصناعية بارليف، وهو محفز لريادة األعامل 

والتكنولوجيا مع C كرمئيل وكلية براودا، وكذلك محفز لريادة األعامل والتكنولوجيا مع سخنني، هاب 

األعامل ومجتمع األعامل القائم عىل الهاب يف تراديون، وإنشاء ״ممرات״ لتطوير التوظيف بالتعاون مع 

مجلس إقليمي الجليل السفيل ومجلس إقليمي البطوف، واستمرار  التعاون مع »ريان« لتعزيز التوظيف 

يف املجتمع البدوي.

- تعزيز اإلمكانات الكاملة للتسويق يف املناطق الصناعية تراديون وبارليف. والتوسيع من بار ليف إىل 

منطقة ״اإلنزال״ ومن الشامل إىل شارع 85. 

- الرشوع يف الرتويج لـمناطق صناعية باالشرتاك مع سخنني وعربة وكفر مندا / بري املكسور ودير األسد، 

وتعزيز العاملة واملناطق التجارية واملكاتب يف جميع بلدات مسجاف، وتعزيز التوسع يف املنطقة الصناعية 

الفون كمرساة لتطوير األعامل العنقودية يف منطقة ريخس شامل املجلس. 

- تطوير غابة سيغيف كمرساة إقليمية، مبا يف ذلك تطوير منطقة ״همفؤاه״ يف منطقة خربة ״روش 

زيت״، وإعادة تأهيل كسارة سيغيف وتطوير املناطق السياحية التي ميلكها ويبادر اليها املجلس. 

- الرشوع يف إنشاء ״مبنى صحي״ لصناديق املرىض التي ميلكها املجلس واملبادرة لتشييد ״قرية متقاعدين״ 

لسكان مسغاف مبلكية املجلس. 

- تشجيع املبادرات السياحية والفنية والثقافية والعالجية بالتعاون مع البلدات والسلطات املجاورة.

- تغيري مفهوم النقل العام ونقل ״مرساة״ املواصالت العامة من تارديون إىل مركز الخدمات وتحسني 

الخدمة وتعديلها.

- تطوير امكانية العمل من البيت بواسطة مد شبكة ألياف ضوئية واالرتباط باالنرتنت الرسيع يف كل بلدة 

يف مسغاف مببادرة ومرافقة املجلس.  

سنقوم بالنظر يف مواضيع ومجاالت اسرتاتيجية أخرى يف جلسات اضافية:

- تربية يف قلب املجتمع وتعميق التعاون بني املدارس واملركز الجامهريي ونشاط الشبيبة يف البلدات.

- تطبيق الالمركزية يف األنشطة واالستثامرات  للعناقيد ورفع مسؤولية املجلس للبنى التحتية والنشاط يف 

البلدات، زيادة جزء امليزانية املخصصة للنشاطات واالستثامرات بالبلدات وعناقيد البلدات.

- زيادة وتحسني سلة خدمات املسنني والتنمية متعددة األجيال يف البلدات، بالعناقيد البلدات ومركز 

الخدمات يك يتاح تقديم اجابات متنوعة لكل احتياجات الجيل الثالث يف كل بلدات املجلس. 

يعمل املجلس بشكل جدي ومتسق، أرجو لحكومة إرسائيل وكنيست إرسائيل ان يسريوا بنفس النهج. 

مستقبلنا ونجاح برامجنا مرتبطة بذلك. 

 

التقيت وتحدثت خالل االسبوعني األخريين مع جمهور كبري، والذي شارك بعملية مجتمعية واسعة يف 

بلديت موريشت ولوطم. 

شاركت بأمسية إرشاك الجمهور مبوضوع بناء قرية املتقاعدين من سكان املجلس. االهتامم واملشاركة كانا 

مثريان لالنطباع، وسيتم التطرق لكل مالحظات الجمهور واملرشوع سينطلق، بالنجاح!

التقيت وتحدثت مع نظراء من الرامة، عكا، ديراالسد، كرمئيل، سخنني، عرابة، كوكب وبرئ املكسور. 

شاركت باملشاورات الطارئة يف املجلس ويف مركز الحكم اإلقليمي بشأن التشويشات واإلرضاب يف املدارس 

االبتدائية ورياض األطفال، نحن جاهزون عىل أكمل وجه لفعاليات الصيف يف ظل حالة كبرية من عدم 

الوضوح. وهنا ال بد من القول بأن مجلس مسغاف يؤيد  نضال املعلمني لرفع أجورهم ويرجو أن تحدث 

تغيريات كبرية من أجل تطور التعليم ومستقبلنا ومستقبل أوالدنا.

التقيت عائلة برزيالي من غيلون، التي فازت باملكان األول ضمن مسابقة عاملية لألجبان عالية الجودة. 

كل التربيكات لعائلة برزيالي من متسبيه أفيف لتحقيقها رقام قياسيا جديًدا يف مسابقة سباحة عاملية- 

بالنجاح يا أفيف! 

التقيت وتحدثت مع مواطنني وممثيل جمهور من لوطم، موريشت، كمون، وادي سالمة، عرب النعيم، 

غيلون، متسبيه أفيف، الضميده، تسوريت وطال إيل. 

 

قرأنا يوم السبت قصة كوراح ״شال كله ازرق فاتح״. جاء املصطلح من مدرسة يف الصحراء ويتم الحديث 

عنه بتوسع يف قضية ״أقنعة مسهلة״: كان كوراتش ذكيًا وقويًا عند اندالع خالف ليس من أجل مخافة 

السامء. الهدف من الوصية أن األبيض يرمز اىل مكان تواجدنا بينام األزرق الفاتح يرمز ادإىل طموحاتنا. 

نحن متواجدون ومغروسون جيدا يف الكينونة اليومية وننظر ونطمح لألعىل. فليمنحنا الله دامئا قدرة 

لتفادي  خالفات ليست لوجه السامء.

أعلنا يوم السبت عن مطلع شهر متوز الذي يصادف يومي األربعاء والخميس القادمني علينا بالخري. أسبوع 

وشهر جيد! 

مع خالص املودة واالحرتام,

داين عربي
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