
إْن نسينا شدة حرارة الصيف، فبهذا االسبوع تذكرناها... 
جزء من سهل البطوف ال يزال مغطى ببقايا الماء، ولكن 
معظم  وكذلك  يابس،  الجبال  في  العشب  صار  اآلن 

الحقول. 

األشهر  مختلف  مرافقًا  سنة  كل  يحل  رمضان  شهر 
الفصول  جميع  بين  مواعيده  تختلف  وهكذا  والفصول، 
تزامن  مثال،  عامًا،  عشر  اثني  قبل  واذا  السنين.  مر  على 
شهر رمضان الكريم مع شهر "تشري" وهو أول شهور 
األولى  األيام  كانت  الحالي  العام  ففي  العبري،  التقويم 
فالمسلم   – وماطرة  شتوية  المبارك  الصيام  شهر  من 
الذي يصوم في كل عام يكمل "دورتين" من الصيام حول 

التقويم خالل حياته.

عيد األسابيع )شافوعوت( يصادف دائمًا مع حلول بداية 
والكلمة  "دائرة"،  تعني  "حاج"  العبرية  الكلمة  الصيف. 
العربية "حج" هي أيًضا من نفس الجذر، ألّن أصل اللغتين 
واحد ونحن كلنا، عرًبا ويهوًدا، ابناء سلف مشترك. جميع 
دوما  بعضنا  مع  نتعارك  ولكننا  واحد،  أصلهم  البشر 
خالل  من  حلها  يتم  أن  الممكن  من  أمور  على  وعادًة   –

الوساطة والتسوية.

انعقدت  الذي  أثناء جلسة رؤساء سلطات بيت هاكيرم 
صديقي  كرميئيل،  بلدية  رئيس  قال  االثنين،  يوم  في 
موشي كومينسكي، أّن جميع األديان والعقائد الدينية هي 
بمثابة طرق مختلفة تؤدي إلى ذات المكان، وذلك منقول 
مثير  االسرائيلية...  الداخلية  الجبهة  قيادة  من  غاي  عن 

لالهتمام!

أنا أعد "تعداد أيام العومر" وفًقا للدين الييهودي، أحتفل 
ببداية شهر سيفان العبري، وانتظر عيد االسابيع وعيد 
تسّلم التوراة. أحمد، نائبي، صام في شهر الرمضان، واآلن 

هو يحتفل بعيد الفطر وينتظر عيد األضحى.

أن  دائًما  وتقاليد بعض ونسعى  إيمان  نحترم  وأحمد  أنا 
العمل  مشروع  يرّكز  أحمد  لبعض.  قوة  مصدر  نكون 
مسجاف،  بلدات  جميع  في  التخطيط  تحديات  على 
معقدة  خاصًة،  البدوّية،  البلدات  في  التحديات  ولكن 
مخطط  على  بالتوقيع  المنصرم  االسبوع  تشرفُت  جدًا. 
تصاريح  تقديم  يمكن  خالله  من  الذي  الجديد  التقسيم 
الى  الطريق  كان  وادي سالمة.  في  الغربية  للحارة  البناء 
عانوا خالل سنوات  والسكان  االنجاز شاق وطويل،  هذا 
بإعداد  معي  اشترك  أحمد  المخطط.  غياب  من  طويلة 

تحية مصّورة تكريًما لهذا الحدث االحتفالي – مبروك! 

في  التقى  غاالنت  يوآف  الجديد  والتربية  التعليم  وزير 
االقليمية،  المجالس  مركز  رئيس  الماضي  األسبوع 
الصعوبات  عن  منه  وسمع  حجاج،  شاي  صديقي 
القروي،  الحيز  في  العادية  الحياة  لعملية  الرجوع  في 
والسفريات  المواصالت  لتنسيق  بالنسبة  وخصوًصا 
نوع  دائًما  تكون  والتي  الصحة،  وزارة  لتعليمات  وفًقا 
الحكومة  البداية سمحت  في  فمثًلا،  الوسط.  الحال  من 
أمرت  طالما  فاتحة  تبقى  أن  الغذائية  المواد  لمحالت 
وسط  كحال  وذلك  والدكاكين،  المحالت  بقية  باغالق 
الحيزين  – هناك حاجة لوجود حلول مختلفة في  ضروري 
المدني والقروي، وهناك أيًضا أنماط مختلفة من الحياة 
أن  يمكننا  ال  ولألسف  االعتبار،  بعين  تؤخذ  أن  يجب  التي 
صادقت  الحر  موجة  بسبب  السفريات.  نظام  نضاعف 
وسمحت  المدارس  لطالب  "تسهيالت"  على  الحكومة 
ذلك  وبعد  عديدة،  لساعات  الوجه  كمامات  بإزالة  لهم 
صادقت ايًضا على "تسهيالت" بالنسبة للسفريات، ومن 
فنحن  العادي.  لشكلها  السفريات  عملية  ترجع  اليوم 
في  التعليمات  جميع  على  سنحافظ  الحال  بطبيعة 

المدارس وفي كل األماكن واألحوال.

آمل أن تتم ادارة مرحلة الخروج من أزمة الكورونا بأفضل 
طريقة ممكنة على المستوى الحكومي، وأتمنى التوفيق 
لصديقي الون شوستر الذي كان سابًقا رئيس المجلس 
كوزير  الجديدة  مهمته  في  هنيغف،  شاعر  االقليمي 

الزراعة وتطوير القرية. 
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يوم االحد التقيت نائب قائد منطقة سهل الشارون في 
المكان  وحددنا  بحثنا  ومًعا  االسرائيلية،  الداخلية  الجبهة 

األفضل إلنشاء مركز لوجستي في حاالت الطواري.

لوجه،  وجهًا  عادية  جلسة  كانت  المالية  اللجنة  جلسة 
ولكن اجتماع رؤساء البلدات ما زال ينعقد عبر ال"زوم".

البلدات  توسيع  مشاريع  موضوع  تناول  االجتماع 
بإدارة  تتم  التي  التوسيع  مشاريع  فيه  وبحثنا  المختلفة، 
البلدة مقابل مشاريع التوسيع التي تدار من قبل شركة 
بمجال  )"مدن"( وهي شركة حكومية متخصصة  "عاريم" 
عندنا  عملت  اآلن  حتى  والتي  السكني،  التطوير  مشاريع 

في مسجاف فقط في بلدة شوراشيم. 

الكنيست  جلسة  في  ال"زوم"  عبر  اشتركُت  االثنين  يوم 
العنف  لدحر  الحكومي  الطاقم  توصيات  بحثت  التي 
والجريمة في المجتمع العربي، وأنا آمل أن تبدأ الحكومة 
سابًقا،  قلت  وكما  التوصيات.  هذه  تطبيق  في  الجديدة 
مشترك  حياة  نسيج  وعرًبا،  يهوًدا  مسجاف،  في  لكلنا 
المجتمع  أمام  العربي. كل صعوبة وعائق  المجتمع  مع 
العربي هي بمثابة عائق على كلنا، وكل تقدم هو تقدمنا 

جميًعا.

المركز  ادارة  جلسة  في  ايًضا  اشتركُت  االثنين  يوم 
النادي  في  االستثمارات  خطة  بحثت  التي  الجماهيري، 
القروي. نحن نستعد لرفع مستوى غرف تبديل المالبس 
تحديات  مع  نتعامل  الوقت  وبنفس  التمرينات،  وقاعة 

"زمن الكورونا".

مدراء  جلسة  في  أيًضا  الماضي  االسبوع  اشتركُت 
بعض  مخمانيم.  بلدة  إدارة  وبجلسة  المجتمعات 
الى  اإلقليمي عادت  المجلس  المدراء في  الجلسات مع 

شكلها العادي، وبعضها ما زالت تنعقد عبر ال"زوم".

دير  البلدات،  تطوير  قسم  ومدير  أنا  زرنا،  الخميس  يوم 
"مبدد نطوفا"

ونحمي  سنحميه  ونحن  حقيقية  جوهرة  هو  المكان  هذا 
التعددية،   – قيمنا  جوهر  به.  تصلين  اللَّواتي  الراهبات 

احترام االختالفات، الشراكة في العمل وسد الفجوات.
ِإنَّ استراتيجيتنا واضحة ايًصا: نتلهف، مثلنا مثل الجميع، 
في  برامجنا  جميع  ولتنفيذ  التحديات  لمواجهة  نرجع  أن 

أسرع وقت ممكن. 

واألسبوع  العبري  سيفان  شهر  بداية  هو  األحد  يوم 
األخير من تعداد العومر – أسبوع "َمَلُكوت". وفًقا للتقاليد 
مليئة  الشاله"  "صالة  الشهر  بداية  في  نصلي  اليهودية، 
اإلخالص والنية، ونبدأ في االستعداد لعيد األسابيع الذي 
األشهر  جميع  تكون  هللا  شاء  وإن  الجمعة.  يوم  يحل 

واألعياد مليئة بالفرح. 

عيد فطر مبارك وكل عام وأنتم بخير!

مع خالص المودة واالحترام
داني عبري
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