
بالتفتح يف كل مكان  بالدنا  أزهار  بدأت  الفرح!  أكرث من  آذار.  األسبوع شهر  نهاية  علينا  يحل 

يحيط بنا.

أيًضا،  لوغو جديد  يوجد  اإلقليمية.  املجالس  ملركز  الجديد  اإلسم  هو  اإلقليمي«  الحكم  »مركز 

ومخطط لالنطالق بحملة عالقات عامة.  يوجد يف البالد 54 مجلًسا إقليميًا والتي تشمل حوايل  

1,000 بلدة وأكرث من  -900,000 مواطن، أي ما يساوي 10%  من مجمل مواطني الدولة. نسبة 

املواطنني العرب يف هذه املجالس تصل إىل حوايل - 15%. )باملقابل نسبتهم تصل لحوايل - %20 

من مجمل مواطني الدولة( حوايل -20% مواطني يهودا والسامرة )نسبتهم بالدولة حوايل -%5(، 

حوايل - 20% سكان كيبوتسات )مقابل حوايل 2% من مجمل سكان الدولة(, حوايل -40% سكان 

أنواعها )تشمل  املجتمعية عىل اختالف  البلدات  قرى )مقابل حوايل -4%(. ويقدر عدد سكان 

يهودا والسامرة(، ومن ضمنها التوسعات املجتمعية يف الكيبوتسات والقرى، حوايل  -50% من 

سكان املجالس اإلقليمية )حوايل-5% من مجمل مواطني الدولة(. العملية الحسابية معقدة قلياًل، 

ولكن مدهش كفاية سكان الحيز القروي، املجتمعي، إذ أنهم اليوم يشكلون غالبية الحيز الريفي 

يف كل البالد. 

عقد مركز الحكم اللوايئ، األسبوع املنرصم،اجتامًعا لكل رؤساء املجالس، وذلك بهدف االتفاق عىل 

تفاهامت للجميع إزاء الجهاز السيايس. املفاجئ أن هذا مل يكن صعبًا. فعىل سبيل املثال، كلهم 

التخطيط وتعديل الحدود وتقاسم الدخل مع سلطات محلية  يرون أهمية الرشاكة بإجراءات 

مجاورة. إذ أن كلهم بحاجة ملناطق تشغيل يف البلدات وبالجوار وللرشاكة مع بلدات مجاورة. 

كلهم يجدون صعوبات بتقديم الخدمات للمواطنني القدامى/املسنني، وتوفري املساكن لألزواج 

الشابة وألبناء املكان. كلهم يجدون صعوبة يف مواجهة مشاكل الحراسة والعناية يف املناطق غري 

املأهولة التي يستعملها الجمهور عامة. عىل سبيل املثال، تبني بأن رضرا يلحق بالجميع بسبب 

تحديات  يواجهون  بأن جميعهم  يتضح   - اخرى  أمثلة  املفتوحة.  املناطق  الرتاكتورات يف  حركة 

يف بناء تفاهم حول األمن والتعاون مع الرشطة وحرس الحدود. لهم جميًعا صعوبات بتمويل 

تكاليف السفريات. 

عدد  حيث  من  الكبرية  املجالس  من  مسغاف  مجلس  فإن  أخرى،  إقليمية  مجالس  يف  مقارنة 

السكان والبلدات، ودخل الفرد فيها ضئيل. من حيث دخل الفرد من رضيبة األرنونا، عىل سبيل 

املثال، فنحن نقف عىل أقل من النصف يف املعدل العام للمجالس اإلقليمية. نحن نعتمد عىل 

هبات املوازنة وميزانيات مخصصة، يك نقدم 70% من الخدمات التي تخصص لها ميزانيات يف 

ميزانية املجلس.  

مسغاف تتميز بعادة طويلة من الترصف املحافظ والتعاون بني املجلس وبني البلدات. وصلنا 

الدولة  تخصص  األخرية  السنوات  ففي  البدوية.  للبلدات  املصحح  التفضيل  من  مهم  لنموذج 

ميزانيات للمجتمع العريب بشكل عام والبلدات البدوية بشكل خاص، األمر الذي يتيح لنا الفرصة 

للتقدم الحقيقي بإغالق الفوارق وتطوير وبناء البلدات البدوية. 

طرحت األسبوع املايض خالل الجلسة مع سلطة دائرة أرايض إرسائيل يف لواء الشامل عدة قضايا، 

تتطلب أن نتقدم بها.

استثامر  أهمية  بها  نرى  مجتمعية  بلدات  عدة  وجدنا  األعامل،  تطوير  عىل  تأكيدها  إطار   يف 

مبادرات بها، وذلك بواسطة الجمعية املجتمعية. كيل أمل أن نحمل لكم برشى سارة قريبًا بهذا 

الشأن. 

أرايض يف  توجد  بلدات مسغاف  املؤسسات. ففي  بني  التعامل  لقد طرأت مشكلة يف منظومة 

عىل  العزم  وعند  هيمونيتا.  مبلكية  أرايض  وهناك  الدولة  مبلكية  أرايض  كييمت،  الكرين  ملكية 

البلدات تظهر مشكلة الرتتيب بني املؤسسات يك يتسنى تسجيل حقوق الساكنني عىل  توسيع 

اليهودية.  البلدات  من  وقسم  البدوية  البلدات  من  قسم  يف  موجودة  املشكلة  هذه  األرض. 

سأواصل إبالغكم بكل التطورات حسب املستجدات.

يف إطار وظيفتي يف مركز الحكم اللوايئ، التقيت األسبوع املايض قائد الجبهة الداخلية حول عمل 

وتفعيل طواقم املناعة البلدية يف القرى الريفية.

شاركت يف جلسة اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء، حول اسرتاتيجية تطوير مناطق تشغيل يف 

املنطقة.

شاركت يف جلسة مبشاركة رئيس بلدية كرمئيل ورئيس مجلس إقليمي مطيه آرش،  رئيس مجلس 

دير األسد، ومدير املنطقة الصناعية بار ليف، وذلك حول مخطط توسيع بارك بارليف باتجاه 

الشامل.

قام ممثلو وزارة األمن، األسبوع املايض،  بعرض معطيات الخدمة يف الجيش التي تتعلق مبراحل 

تبني من  املعطيات مثرية جًدا لالهتامم. فقد  األخرية يف مسغاف.  السنوات  التجنيد عىل مدار 

وإناث(  )ذكور  فوج  كل  من   %90 أن  اإلجبارية  بالخدمة  امللزمني  املواطنني  حول  املعطيات 

الخادمني بالجيش يف بلدة وادي سالمة تصل إىل حوايل-50% ونسبة  يخدمون بالجيش.  نسبة 

الفتيات اللوايت يخدمن بصفوف الخدمة املدنية يصل إىل - 80%. هذه املعطيات تضع مسغاف 

بإمكاننا أن نقول - هذه روح  املقاييس. ماذا  الدولة، يف كل  بالعرشة األوائل عىل سلم خدمة 

مسغاف. التوفيق لشبابنا! 

تقدم  عىل  خاص  بشكل  عملت  والتي  األجيال،  لتعدد  االسرتاتيجية  اللجنة  جلسة  يف  شاركت 

موضوع خدمات الصحة من حيث الوصول إليها وتطويرها.

التقيت جميع مديري أقسام املجلس وذلك لالستعداد عند اتخاذ قرار التسهيالت باإلغالق.  

متسبيه  ياعد،  وادي سالمة،  الحسينية،  من  وممثيل جمهور  مواطنني  املنرصم  األسبوع  التقيت 

أفيف، يودفات، كمون، عتسمون، اشحار، وكذلك قمت بزيارة مزرعة روم املالصقة لكمون.

قرأنا يوم السبت قصة شعيب، عن لقاء النبي موىس عليه السالم مع صهره النبي شعيب يف جبل 

سيناء. قرأنا الوصايا العرش. »موىس يستلم التوراة من سيناء«. )أبوت أ،أ( أسبوع مبارك! 

مع خالص املودة واالحرتام,

داين عربي
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