
 

ينشغل أوالدنا يف هذه األيام بالحرب ضد من يريد املس باملواطنني البسطاء واألبرياء، إخوتنا وأخواتنا 

يتعرضون لهجوم يف بيوتهم محاولة لقتلهم وتعريضهم للفزع. مجلس إقليمي مسغاف يدعم ويقف إىل 

جانب قوات األمن ويعرب عن محبته لكل سكان بلدات غالف عزة ولكل من يتعرض للهجوم. قوة صمود 

دولتنا ينبع باألساس من الشعور بصدق طريقنا، ومن اإلميان بأن العدل سينترص عىل املدى البعيد عىل 

اآلثم. يوجد فرق بني من يريد أن يبني وبني من يريد أن يهدم. بني من يحاول أن يقتل ويفرض التهديد 

والفزع وبني من يريد العيش بسالم وفتح أبواب التعاون والتنمية املشرتكة. كلنا يعرف من هو الطرف 

الصادق مبواجهة منظامت اإلرهاب التابعة إليران. وكام قرأنا يوم السبت - ״صهيون بالقانون تخلّص 

وتستعاد بعدالة.״ عززوا وتبنوا، ونصيل للسالم وعودة الهدوء بأرسع وقت.

يعمل املجلس وفق اسرتاتيجية. الجمهور الواسع، ممثيل الجمهور وموظفي املجلس كانوا رشكاء ببلورة 

االسرتاتيجية، وكذلك ببلورة األهداف متعددة السنوات. األهداف مقسمة ألجزاء: 

- تطوير أعامل ريادي.

- عالقة املجلس – بلدات، تعتمد عىل الرشاكة والتعاون. 

- تربية يف قلب املجتمع والتي ترى كل ولد يقود نحو التجديد والتجدد.

- تنمية متعددة االجيال ودامئة. 

كيف يعمل املجلس يف مجال االمن:

- يطور املجلس الجاهزية للحرائق، خطط دفاعية وتأهيل متطوعني ويشرتي معدات لصالح البلدات.

- يتقدم املجلس مبرشوع الرشطة البلدية، وحسب تقديري سنستلم مصادقة وزارة األمن الداخيل للبدء 

بتفعيله سنة 2023.

- رفع املجلس وبشكل كبري ميزانية األمن ومالكات رجال األمن املتجولني وساعات عملهم.

- قدم املجلس طلبًا لتأهيل فرق االستعداد البلدية مبستوى حراسة البلدة وتشمل تأهيل وتزود باملعدات، 

وقد صودق عىل الطلب مؤخرًا وسيبدأ التطبيق بدًء من الشهر القريب. 

- يعمل املجلس عىل إقامة محطات رشطة يف وادي سالمة والكامنة، وبناء قوة متطوعني ״متميد״ اضايف 

للقوة املوجودة حاليًا وسريتكز عىل القوة املوجودة بوادي سالمة.

- استثمر املجلس بتجديد ״املوكيد״ ونصب كامريات حديثة وحكيمة وربطها مبركز املراقبة. 

- ترافق لجنة األمن يف املجلس نشاط قسم األمن وتقدم املفهوم األمني يف السلطة والبلدات.

خطة ״نتقدم معا من أجل املجتمع״ هي خطة معدة للشبيبة يف ضائقة وهدفها تشجيع التطوع والتربع 

للمجتمع واملجموعة. تالئم الخطة قيم املجلس-التنوع، التعاون، وتقليص الفجوات، وكذلك رؤية املجلس-

حياة مشرتكة يف الجليل.    

يتم تطبيق الخطة يف بلدة وادي سالمة بقيادة الرشطة الجامهريية ومبشاركة قسم املعارف، قسم الرفاه، 

قسم األمن، قسم تطوير البلدات واللجنة املحلية.

قام قائد اللواء يف رشطة حرس الحدود بزيارة مسغاف وقدم املباركة للمشاركني والرشكاء يف الخطة مبسغاف. 

35 بلدة يف مسغاف تتلقى خدمة وتتبع إىل 5 محطات رشطة  مختلفة. شارك األسبوع املايض كل من قائد 

رشطة مسغاف ونائبه يف لقاء متطوعي بلدة ياعد- حراس الغابة. تنظمت املجموعة للتناوب ملراقبة نقاط 

اندالع الحرائق املتكررة، يف غابة الكرين كييمت بني ياعد وشعب، وتسخري أنفسهم لسلطة سيارات اإلطفاء 

التي تصل ملرافقتهم عىل الطريق األرسع واألكرث أمنا ‘ىل مكان الحريق. باإلضافة اىل ذلك، فقد واجهوا 

القيادة الفوضوية للرتاكتورانات والدراجات النارية امليدانية يف الغابات، رمي مخلفات البناء، ترك نفايات 

من قبل الزائرين وإهامل من الزائرين، الذي قد يؤدي الندالع الحرائق بالغابة. حراس الغابة هم مثال 

لقدرتنا جميعا- سكان مسغاف بأن نكون جزء من مواجهة وعالج التحدي يف اللواء.

قمت قبل أسبوع بإبالغكم بتوقيعي بإسم مسغاف عىل وثيقة للتقدم باملحافظة عىل املناطق املفتوحة 

بني شعب، تسوريت وغيلون، شوراشيم وياعد مع ناشطني من شعب ورئيس السلطة املحلية. أقود وأتقدم 

مببادرات للحفاظ عىل النظافة وتطبيق قوانني ملوثات جودة البيئة، بالتعاون مع جولس، الجديدة املكر، 

دير األسد، البعنة، نحف، مجد الكروم، الرامة، دير حنا، عرابة، سخنني وكوكب أبو الهيجاء. املطالبة برشطة 

نشطة، عالج الشكاوى، تطبيق القانون وخلق رادع هو مطلب املجتمع العريب أيًضا.

هنالك تحديات يف املجتمع العريب كام باملجتمع اليهودي. فقدان سلطة الوالدين واملجتمع، عنف داخل 

العائلة، إدمان وتسلل منظامت اإلجرام لنطاق العمل املدين واألعامل التجارية. كل بلدات مسغاف تتواجد 

يف عني العاصفة. األكرثية العظمى من سكان املنطقة هم من املجتمع العريب. التحدي يف بلدات مسغاف 

البدوية هو كبري. شباب ينزلقون بسهولة والتأهيل والدمج يف املجتمع املنتج ليس سهال. 

عرشات ملفات التحقيق تفتح أسبوعيا يف محطات الرشطة التي تخدم بلدات مسغاف.  فقط 10-20% من 

امللفات يقدم فيها لوائح اتهام. يوجد نقص بالقوات والتواجد الرشطي محدود. 

تنفيذ القانون يف مجال التخطيط والبناء يف مناطق نفوذ مسغاف شديد.

يف مناطق نفوذ مسغاف ال يوجد مواقع دفن نفايات غري قانونية.

يف مناطق نفوذ مسغاف التحذير من الحرائق ومعالجتها رسيعة وناجعة. 

ليس كذلك الحال خارج مناطق نفوذ مسغاف. 

قمنا بتشجيع العديد من املبادرات لتحسني األمن خالل السنتني األخريتني:

- محطة رشطة يف وادي سالمة. 

- تعزيز وحدات التطوع، وحدة الجيبات، وحدة املراقبة، همتميد، محاريب الحرائق املتطوعون.

- تعزيز املركز األمني وربطه بشبكة كامريات حديثة تغطي مساحات واسعة وتوثق الحركة بالبلدات.

- عززنا قدرات التجول ورد الفعل للمجلس مبتجولني ومراقبني ونعمل عىل توسيع صالحيات التنفيذ، 

وخاصة مبواضيع تتعلق مبخاطر الضجيج، رمي النفايات وعالج موضوع األبقار السائبة. 

الجامهريية  بالرشطة  البلدات وربطهم جميعا  االمن ومتطوعني يف كل  أمناء  والتواصل بني  التعاون   -

واللوائية التابعة لحرس الحدود، للجبهة الداخلية ولكل قوات األمن الفاعلة بامليدان، ومبحطات الرشطة 

املختلفة ذات الصلة.  

- سنبدأ يف شهر ترشين أول القادم بدورة تدريب وتأهيل لفرق االستعداد يف البلدات. 

- التخطيط وتنفيذ خطط دفاع مشرتك من خطر الحرائق يف البلدات ودمج مئات املتطوعني يف أجهزة 

املراقبة، اإلنذار، اإلطفاء واملساعدة بعمليات اإلطفاء. 

يرتكب األمن من عدة مواضيع عسكرية ومواضيع مدنية. أمن والشعور باألمن هي رضورة حيوية ووجودية 

ومن ناحية أخرى مراوغة وذاتية إىل حد ما. كلنا نعي أهمية املوضوع وتوجد تقييامت وآراء كثرية ومتنوعة 

بالنسبة للطريق الصحيح التي يجب العمل بها من أجل تحقيق السالم والهدوء، الحكم والنظام والشعور 

باألمن. أنا ككل مواطني مسغاف وممثليه ومبعوثيه، أرى نفيس ومجتمعي كجزء من الحل حاليا-نحن 

نقوم بتعزيز الحوكمة وبناء املناعة الصمود. 

التقيت ُمركز األمن يف مركز الحكم املحيل. التقيت ضباط رشطة مسغاف. تواصلت مع ضابط رشطة 

كرمئيل. التقيت ضابط الدورية الخرضاء ومدير املنطقة. كنت عىل تواصل مع جهات الجبهة الداخلية.

تواصلت مع ممثيل الكرين كييمت بشأن تطوير غابة مسغاف. 

شاركت بافتتاح معرض فناين مسغاف يف ״الهاب״ برتاديون. نقوم باستغالل املكان من اجل املساعدة 

والتقدم نحو اأامام بكل مجتمعات األعامل يف مسغاف وتشجيع التعاون مع بلدات سهل سخنني.

 شاركت بلقاء تربية ورفاهية يف مركز الحكم اإلقليمي استعدادا لبلورة الحيز الريفي يف إرسائيل وتنظيمه.

التقيت نظرايئ رؤساء املجالس اإلقليمية املختلطة-غلبوع، يزراعئيل، مطيه اشري، زفولون، سوية مع مديري 

سلطة التطوير االقتصادي يف وزارة املساواة االجتامعية التي ترشف عىل تنفيذ خطة 550 لتطوير املجتمع 

العريب.

التقيت خالل األسبوع املايض ممثلني ومواطنني من رأس العني، ياعد، يودفات، كمون، وموريشت.

يوم التاسع من آب هو اليوم الذي وقعت به كوارث لشعب إرسائيل. شعب يتذكر ماضيه-يوجد له 

مستقبل. هذه املقولة منسوبة لنابليون بونابرت عندما رأى اليهود يحزنون ويبكون عىل أحداث من املايض 

البعيد عشية التاسع من آب. نحن ندخل لفرتة مواساة، إنعاش، توبة وعودة. وبعد ذلك لفرتة نهضة، فدية 

ورسور. يوم الجمعة هو الخامس عرش من شهر آب وفق التقويم العربي والقمر كامل. النهار يقرُص. نتمنى 

لقوات األمن ولجميعنا خالصات ومواساة! أسبوع جيد!

مع خالص املودة واالحرتام,

داين عربي
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