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اإلقليمي،  مسغاف  مجلس  على  يجب  كان 
حقيقة  العربية.  السلطات  إلضراب  االنضمام 
عدد  مثل  هو  مسغاف  في  العرب  السكان  عدد 
أيضا  مسغاف  العربية.  السلطات  غالبية  سكان 
تزويد  على  المقدرة  تملك  ال  محلية  سلطة  مثلها، 
خدمات أساسية إلزامية للسكان دون "هبة موازنة" 
غالبية  أيضا،  مسغاف  في  الداخلية.  وزارة  من 
المكاتب  ميزانيات  من  هي  السلطة  مدخوالت 
األرنونا.  ضريبة  من  صغير  جزء  وفقط  الحكومية 
وزارة  قبل  من  باألساس  ُممّول  المجلس  نشاط 
ويليها  واإلسكان،  االجتماعية  الخدمات  المعارف، 
مقابل  النقص  الحكومية.  المكاتب  من  عدد 
تحت  الداخلية  وزارة  األرنونا، تسده  المدخوالت من 

اسم "هبة موازنة". 

حقيقة  من  نابع  العربية  السلطات  في  اإلضراب 
المحلية  السلطات  عليها.  جدال  ال  بسيطة، 
على  ليس  "الكورونا"!  تكاليف  ل  تحمُّ يمكنها  ال 
مستوى  على  وال  المدخوالت  خسارة  مستوى 
أيدي  على  أشد  حال  كل  على  المصاريف.  إضافة 
يد  على  وخصوصا  العربية  السلطات  رؤساء 

صديقي د. صفوت أبو ريا. 

سلم  تحدد  حكومة  يوجد  ال  ونصف  عام  حوالي 
الخدمات.  لتزويد  سياسات  وتطبق  االفضليات 
من  أكثر  "للميدان"  أكثر  قريب  المحلي  الحكم 
يوم  للسكان.  أكثر  ويصغي  الحكومية  المكاتب 
حكومتنا   ،17:15 الساعة   1/5 الماضي  الجمعة 
تعويض  على  المسؤولية  أخذت  االنتقالية 
التي  التكاليف  زيادة  مقابل  اإلقليمية  المجالس 
الكورونا  وأنظمة  الخطوط  إضافة  جراء  تكبدتها 
ال  السفريات(.  على  الدفع  بسيطة-  لغة  )في 
مسغاف  اإلقليمي  المجلس  تصريح  بأن  شك 
على  قادرين  غير  بأننا  اإلقليمية،  المجالس  وكل 
تحّمل تكاليف السفريات وفق خطة وزارة الصحة، 
التعويض.  قرار  التخاذ  الحكومة  دفع  الذي  هو 
مطلبنا في موضوع السفريات كان بسيطا نسبيا 
أكثر،  معقد  العربية  السلطات  مطلب  وواضحا. 

لكنه صحيح في نفس الدرجة. 

أرسلنا  اإلثنين  ويوم  الحافالت،  جهزنا  األحد  يوم 
أجل  من  مجلسنا،  نفوذ  في  بلدة   35 إلى  مركبات 
عشر  الحادي  الثالث/  األول-  صفوف  طالب  نقل 
مختلفة.  مدرسة  إلى15-  وإيصالهم  عشر،  والثاني 
إرسال  الطالب  أمور  أولياء  نصف  قرر  اإلثنين  يوم 
إليهم  انضم  األسبوع  وخالل  للمدرسة،  أوالدهم 
آخرون. في مدارس سالمة والكمانة، قرر تقريبا كل 
أولياء أمور الطالب إبقاء أوالدهم في البيوت حاليا. 

الحكومة  قررت   16:30 الساعة   4/5 اإلثنين  يوم 
طالب  سفريات  مقابل  السلطات  "تعويض" 
عشرات  أرسلنا  الثالثاء  يوم  الخاص.  التعليم 
مدرسة  إلى21  الطالب  هؤالء  لنقل  المركبات 

مختلفة في مسغاف وخارج مسغاف. 

الخاص عانوا  التعليم  أهالي طالب  األمر،  نهاية  في 
من فتح الصفوف دون تسيير السفريات على مدار 
أسبوعين. أهالي طالب التعليم "العادي" عانوا يوما 
البدوية  البلدات  في  الطالب  أهالي  غالبية  واحدا. 
قرروا إبقاء أوالدهم بالبيت. أهالي طالب المدارس 
للمدارس  أوالدهم  يوصلون  واألهلية،  الخاصة 
لألسف،  يضطرون،  الوقت.  طوال  بأنفسهم 
إضافية  مصاريف  تحّمل  الصعبة،  األيام  هذه  في 
بأن  الوقت  حان  باعتقادي  الخاص.  حسابهم  على 

يشترك المجلس. ما يقرر- هي ميزانية المجلس. 

وفق  قيم،  وفق  المحلي  مسغاف  مجلس  يعمل 
سلم أفضليات، تم تحديدها في سيرورة جماهيرية، 
قبل  من  اختيارهم  تم  ممثلون  عليها  وصادق 
القتراح  تترجم  واألولويات  القيم  هذه  الجمهور. 
الموازنة  المجلس.  في  وإقراره  بحثه  يتم  موازنة، 
من  شديدة  لرقابة  خاضع  الميزانية  تطبيق  ملزمة. 
قبل عمال المجلس، منتخبي جمهور وجهات رقابة 
منظومة  بموضوع  يحدث  أيضا  وهكذا  عديدة. 
يمكن  ال  البنفسجية".  "الشارة  بطريقة  السفريات 

تطبيق هذا إال حسب ميزانية أو "تعويض". 

مثل  بلدية  برامج  تفعيل  سنواصل  نحن  طبعا 
مكملة،  ونشاطات  دورات  يشوفي"،  "شيشي 
الحاجة  حسب  واألهالي،  البلدات  مع  بشراكة 
لفئات  مجتمع  هو  مسغاف  مجلس  والطلب. 
وسيبقى  ومنوعة،  مختلفة  ومجتمعات  مجتمعية 
من  "جزءا  أبدا  يكون  ولن  الحل"  من  "جزء  دائما 

المشكلة". 

على  المنصرم،  األسبوع  البلدي،  المجلس  صادق 
ُعقدت  جلسة  خالل   ،2020 لعام  التطوير  ميزانية 
مع  الدقيقة  القانوني  المستشار  تعليمات  وفق 

األخذ بعين االعتبار القيود. 
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وبتوصية  خاص،  بشكل  معمقا  نقاش  كان 
مشاريع  الميزانية،  تشمل  بأن  المالية،  اللجنة 
اقتصادية، تهدف إلى زيادة مدخوالت المجلس في 
قدرة  تقوية  هو  االستراتيجي  الهدف  المستقبل. 
البلدات،  في  المجتمعات  مساعدة  على  المجلس 

وتطوير منالية الخدمات للبلدات البعيدة.

مصالح  بين  معين  توتر  يوجد  مؤسسة  كل  في 
سعيد  األمد.  طويلة  مصالح  وبين  األمد  قصيرة 
بعد  ستثمر  ونشاطات،  بعمليات  نقوم  بأننا  جًدا 
الهامة  القرارات  هي  هذه  سنة.  وعشرين  عشر 

حقيقة. 

المجلس  عمال  غالبية  المنصرم،  األسبوع  عاد 
للعمل. 

البيت،  من  العمل  يواصل  العمال  من  قسم 
وقسم ما زال في عطلة. ال يوجد استقبال جمهور، 
لكل  وتنفيذ  التوجهات  لكل  عالج  هنالك  ولكن 

المهام في كل الدوائر واألقسام. أهال بالعائدين! 

بيلخ  بلدة  إدارة  جلسة  في  اإلثنين  يوم  شاركت 
"بلدة  عملية  في  رافقتهم  التي  والمستشارة 
بشكل  سكانها  عدد  زيادة  البلدة  قررت  لألجيال". 
كبير من خالل استيعاب أعضاء وأفراد نواة بوتيرة 

مضاعفة، بالنجاح! 

المجالس  مركز  باسم  المنصرم  األسبوع  توجهت 
المركز،  في  الرفاه  لجنة  رئيس  بصفتي  اإلقليمية، 
إعادة  على  بالمصادقة  وطالبت  الصحة،  وزارة  إلى 
نشاط  صغيرة،  مجموعات  في  للمسنين  النشاط 
جميع  تستطيع  بأن  أمل  خارجي.  وليس  داخلي 
العادية  للحياة  العودة  من  اإلقليمية  المجالس 
والترفيهية،  الثقافية  بالفعاليات  يتعلق  ما  كل  في 

بأسرع وقت. 

لقاء حقيقي  نمر،  النعيم-  لجنة عرب  رئيس  التقيت 
)ليس عبر الزوم(، وأيضا رئيس بلدية سخنين. نحن 
نحافظ على الُبعد، لكن ال شك بأن التواصل "الحي" 

مهم جًدا. 

رئيس  أيضا،  لمسغاف  )"حية"(  زيارة  في  وصل 
دائرة األقليات في وزارة اإلسكان- يوسي حداد. 

قرارا  الجديدة،  الحكومة  تبحث  أن  المتوقع  من 
لبلداتنا  وأيضا  العربي  للوسط  مخصص  جديدا 

البدوية، نتوقع "بشرى".

الموت،  "بعد  المتتالية  القضايا  أنهينا  السبت  يوم 
"الغ  في  سنحتفل  األسبوع  وهذا  ُقل"  قديسين، 
هذا  عادات  أحب  أنا  ونيران(.  ُشعل  )دون  بعومر" 
من  أيضا  أنفعل  أنا  زواجي.  يوم  أيضا  هو  اليوم. 
هنالك  أن  أعرف  )قلت!(  القديس  هرشبي  ميراث 
في  كما  الموضوع،  هذا  في  مختلفة  توجهات 
مع  أنا  والتراث.  اإليمان  في  متعلق  موضوع  كل 
إخوتنا  والخبرة.  المعرفة  وتبادل  المتبادل  االحترام 
رمضان  والصالة،  الصيام  يواصلون  المسلمين 

كريم! أسبوع جيد! 

مع خالص المودة واالحترام
داني عبري

من يوميات 
10.05.2020رئيس المجلس


