
هل مكافحة الوباء نجحت أم فشلت؟ هذا يتعلق يف التوقعات ويف تحليل املعطيات. من ترضر 

مصدر معيشته بشكل فادح، ال يقتنع مبعطيات اإلصابة باملرض. من تدهورت صحته أو عاىن 

بالرتبية  لحقت  التي  االقتصاد واألرضار  تدهور  يقتنع مبعطيات حول  ال  توفوا،  أو  كثريا  أعزاءه 

والتعليم والثقافة. 

اكتظاظ.  الناس يف  بها  أماكن يعيش  بالفريوس تحصل يف  العدوى واإلصابة  بأن  للجميع  واضح 

اإلنشغال يف عادات األعراس، الصلوات واملظاهرات ملجموعات ما، يسبب بلبلة وتوترا. نحن يف 

ذروة عطائنا ونعطي أفضل ما لدينا عندما ننشغل يف التكافل ومساعدة أحدنا اآلخر. نحن يف 

القاع عندما ننشغل يف الحكم عىل األخرين ونقدهم. كام عرفنا دامئا. الذروة- »الحب املجاين«. 

القاع »كراهية مجانا«.  

املجلس اإلقليمي مسجاف يقف أمام تحد مايل جدي بسبب الكورونا. نهج الحكم يف إرسائيل 

والتعليم  الرتبية  الداخلية. جهاز  لوزارة  املجلس يخضع  لوائية.  أو  إقليمية  ليست فدرالية، وال 

كل  عمليا  االجتامعية.  الشؤون  لوزارة  يخضع  االجتامعي  الرفاه  جهاز  املعارف.  لوزارة  يخضع 

خدمات املجلس، متعلقة يف ميزانيات الدولة. حتى مستوى رضائب األرنونا خاضع لسياسة وزارة 

الداخلية. سلطات محلية مع عدد سكان كبري، وعدد محال تجارية قليل، هي سلطات تعاين عجزا 

ماليا، تقدم خدمات للسكان بفضل »هبة املوازنة« التي توازن ميزانياتها. امليزانية كلها خاضعة 

لوزارة الداخلية. 

غالبية بلدات مسجاف تجبي رضائب إضافية لرضيبة األرنونا التي يجبيها املجلس. ال تستطيع 

البلدات تزويد خدمات إضافية يف البلدة دون جباية رضائب إضافية. من بني 970 بلدة يف 54 

لألقليات  بلدة   45 فقط يف  والسامرة(،  يهودا  يف   120 نحو  )تشمل  إرسائيل  إقليميا يف  مجلسا 

)باألساس بدو( ال يوجد منظمة مشرتكة او لجنة محلية تجبي رضائب إضافية لرضيبة األرنونا. 

يف قسم من املجالس اإلقليمية يوجد مدخوالت جدية من مناطق التشغيل أو من منشآت قومية، 

وهذه املجالس ال تحتاج بتاتا إىل »هبة موازنة«. ليس هكذا الوضع يف مسجاف! 

للبلدات. نحن يف سريورة توسيع »سلة الخدمات«  نحن يف خضم عملية توسيع دعم املجلس 

التي يقدمها املجلس. نحن يف سريورة أخذ املجلس مسؤولية عىل البنى التحتية القدمية داخل 

البلدات. نحن يف سريورة توسيع الدعم لجيل املسنني وتشجيع بناء أهل املكان يف البلدات. نحن 

أيضا يف سريورة  الحرائق، ونحن  رأسها خطر  أمنية ووقائية وعىل  تحديات  يف سريورة مواجهة 

تطوير تجاري مكثف. كل هذه األمور يجب أن تستمر!

أنا مشغول منذ سنوات كثرية يف موازنة ميزانيات مليئة بالتحديات، ويف تحديد سلم أفضليات، 

تقليصات وخطط إشفاء. رغم عدم وجود ميزانية للدولة لعام 2020، نحن يف مسجاف نحرض 

حاليا ميزانية عام 2021. كل تقليص هو مس يف الخدمة، ألن كل امليزانية متول خدمات للسكان. 

ستحصل  تقليصات  لكن  قُدما،  أُقرت  التي  املواضيع  كل  دفع  سنواصل  املايض-  يف  أبلغت  كام 

وستكون!

منذ بالغي األخري قبل 10 أيام، كنت عدة أيام يف عطلة. وقبل ذلك التقيت/تحدثت مع ممثيل 

إل،  طال  حالوتس،  هار  هراريت،  ضميدة،  جيلون،  إشحار،  افطليون،  موريشت،  من  جمهور 

يوفاليم، ياعد، كيشور، كمون، الفون، لوطيم، موران، مخامنيم، كامنة، الحسينية، شخانيا، حرشيم، 

معاليه تسفيا، مانوف، عتسمون، عرب النعيم، كورانيت، توفال، رأس العني، ركيفت، تسوريت، 

سالمة، يودفات ومتسبي أفيف.  

أنا يف تواصل مستمر مع الجبهة الداخلية وممثيل رشكة إرسائيل يف موضوع اإلغالق. 

شاركت مع ممثيل جمهور يف جلسة إدارة بارك مسجاف والرشكة االقتصادية، يف جلسة منتدى 

األقسام  مديري  كل  )زوم(  التقيت عرب  والتعليم.  الرتبية   - ومنتدى طوارئ  الهندسة   - طوارئ 

والدوائر وكل رؤساء طواقم الطوارئ يف البلدات. 

التقيت مجددا عرب )زوم( ممثيل وزارة الزراعة، وممثيل وزارة اإلسكان - اللقاءان ناقشا موضوع 

سياسة التسويق والتخطيط يف بلدات مسجاف. 

ملئات  عيد  وجبة  تحضري  يودفات ويف  عريشة ضخمة يف  إقامة  يف  عائلتي  تساهم  عام  بشكل 

املواطنني.  عائالت  لجميع  توزيع »هدية«  التقييدات، شاركنا يف  العام وبسبب  املشاركني. هذا 

يف التهنئة التي أرفقناها مع الهدية، ذكرت إحدى املنظامت أحد العنارص الجوهرية يف العيد - 

انعكاس بني املؤقت والدائم. هذه رسالة هامة وذات صلة قوية يف أيام اإلغالق والتقييدات. عادة 

مفضلة وأحبها بشكل خاص هي »ضامن الكفالة« يف اليوم األخري من أيام العيد )هوشعنا رابا(. ال 

أعرف ملاذا، هذه عادة ببساطة تثري مشاعري. أنهينا أمس »وهذه بركة« وبدأنا من جديد »سفر 

التكوين«. أول يوم سعيد غداة العيد!  

مع خالص املودة واالحرتام, 

داين عربي
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