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اجتمع رؤساء املجالس اإلقليمية املختلطة ،عشية العيد ،يف مسغاف مع كبار حزب املوحدة ومع
كتلة املوحدة يف الكنيست ،املسؤولني عن تطبيق الخطط الخاصة باملجتمع العريب.

لقد تصدرت املدن املختلطة العناوين يف عيد الفطر/األسابيع .املجالس اإلقليمية املختلطة غري
معروفة تقري ًبا.
املجالس اإلقليمية جلبواع ،زبولون ،مطيه ارش ،عيمق يزراعئيل ،ومسجاف هي مجالس
مختلطة .طرحنا قضايا ناجمة عن معايري ومن تنفيذ قرارات سابقة تتعلق باملجتمع العريب.
هنالك قسم من آليات عمل تخصيص امليزانيات ال تعمل لصالح املجالس اإلقليمية بشكل عام
واملجالس اإلقليمية املختلطة بشكل خاص .سنواصل املتابعة والبقاء عىل تواصل مع كل الجهات
التي تعالج وستعالج هذه القضية.
سيحظى سكان مسغاف العرب بحصتهم كاملة من كل قرار سيتم إتخاذه لتخصيص ميزانيات
لتمويل نشاطات واستثامرات يف املجتمع العريب.
قيم مسغاف مختلفة ،تعاون وتقليص الفجوات ،هذه ق ّيم من شأنها أن تحظى باالهتامم عند
وضع ميزانية الدولة .عىل كل حال فإن هذا هو الهدف املعلن عنه من قبل الحكومة واالئتالف.
الرتتيب االجتامعي-االقتصادي يف بلدات مسغاف يرتاوح بني  10-1عىل النحو التايل:
غيلون ،يوفاليم ،عتسمون وكورنيت 10 -
طال ايل ،ياعد ،لفون ،منوف ،متسبيه أفيف ،:تسوريت ،ركيفت ،شوراشيم وشخانيا 9 -
افطليون ،اشحار ،هار حلوتس ،كمون ،موران ،مخمونيم ومعاليه تسفيه8 -
هراريت ،حورشيم ،يودفات ،لوطم ،موريشت وتوفال.7 -
الكامنة وراس العني3 -
الحسينية ووادي سالمة 2 -
ضميدة وعرب النعيم 1 -
ومل يتم فحص وقياس بلدات اشبال ،كيشور ،وبيلخ حتى اآلن.
هنالك فجوات كبرية بني البلدات البدوية والبلدات اليهودية يف مسغاف .هنالك فارق يف 3
درجات بني بلدات يهودية وبلدات بدوية.
ال يوجد لدي أدىن شك بأن طريقة القياس ال تبني الصورة كاملة .يتأثر الرتتيب من طريقة
تسجيل مبتكرة للعقارات والسيارة ،وكذلك من عدم إعطاء تقرير عن صفقات وأمالك من أنواع
مختلفة .ويتأثر الرتتيب والتدريج أيضا من تسجيل عنوان أبناء املكان الذين يسكنون بشكل
جزيئ أو مؤقت يف أماكن أخرى .وكذلك من عادات استهالكية وخدمات متنوعة يف املناطق
الريفية مقارنة باملدينة ،وحتى يف أماكن مختلفة يف داخل الحيز الريفي .كل هذه األمور تؤدي
اىل تشوهات كثرية يف البلدات البدوية واليهودية أيضا .ومع كل هذا فاألمر واضح بأن هناك
فوارق كبرية بني املجتمع اليهودي واملجتمع العريب بشكل عام وبني بلدات مسغاف بشكل خاص.
نحن نتابع قرارات تحمل يف طياتها خطوات لصالح سكان مسغاف العرب ويف املقابل نتابع
قرارات ال تعمل لصالح مواطني مسغاف اليهود .رغم كل الترصيحات بشأن امتيازات الرضائب
إال أنه غري مؤكد بأنها ستشمل كل بلدات مسغاف .أسعار األرايض بارتفاع يف كل بلدات مسغاف،
إال أن هناك توقع بأن يطرأ انخفاض حقيقي يف البلدات املصنفة وفق الرتتيب  .10-8متويل البنى
التحتية قائم حاليا يف البلدات العربية فقط.
أيضا منط متويل املواصالت العامة ما زال ال يتالءم مع الحيز القروي بشكل عام .الحاجة لدمج
سفرية او نقل يف كل خدمة إلزامية او مصادق عليها هو أمر مشرتك يف كل بلدات مسغاف،
البلدات القريبة والبعيدة أيضا.

قمنا خالل أيام العيد بتوزيع معدات فحص كورونا يف كل البلدات والعودة إىل التعليم كانت
ناجحة .يف املوجة الرابعة من الكورونا ،نحن ال نختلف عن باقي الدولة من ناحية اإلصابات.
يوجد عندنا يف مسغاف  95إصابة مؤكدة منها  68بالبلدات البدوية .وبهذا أيضا يوجد فوارق
سيئة يف املجتمع العريب ويف مسغاف أيضا .ارجو لكل املرىض الشفاء التام والعاجل  -سالمتكم!
التقينا ممثيل دائرة أرايض إرسائيل حول موضوع إغالق غابة سيغف أمام حركة املركبات ونواصل
التقدم بهذا األمر بالرشاكة يك يتسنى للغابة توفري خدمة أفضل لكل مستعمليها ،للرياضة،
للثقافة ،التنزه والسياحة .استثمرت مسغاف جهودا يف املحافظة ويف تنمية املناطق الخالية ضمن
مناطق نفوذها من أجل رفاهية كل مواطني املنطقة والزوار يف املنطقة.
االزعاج املنبعث من األعراس مستمر وكذلك األرضار بجودة البيئة نتيجة القاء النفايات وحرق
النفايات .هذه األرضار هي األرضار األساسية التي متس يف جودة الحياة والبيئة ونحن من طرفنا
نواصل مكافحة هذه الظواهر وتطوير اآلليات الجديدة بكل قدراتنا ملواجهة ذلك.
نحن نعمل بالتعاون مع رؤساء سلطات محلية مجاورة مبوضوع جودة البيئة والتي تعاين هي
أيضا من هذه الظاهرة وترغب بالحد منها .أما بالنسبة ملوضوع الضجة واالزعاج من األعراس
ففيه حساسية أكرث لدى السلطات املجاورة ،والذي يتم عمله هناك يؤثر عىل منط ترصفات
مواطني مسغاف البدو .وكام قلت سابقًا ،فإن املس بجودة الحياة هو صعب عىل الجميع .وال
يوجد أدىن شك بأننا جميعا نحتاج لتخفيض قوة االزعاج وبنسبة كبرية .رشطة إرسائيل ال تطبق
القانون وحتى ال تعالج إرضار االزعاج بتات ًا .الرشطة مستعدة لتطبيق القانون بعد الساعة
الحادية عرشة ليال وأنا أهتم بذلك بشكل شخيص ،ولكن رضر اإلزعاج صعب حتى هذه الساعة.
أعمل بكل وسيلة ممكنة من أجل توفري القياس وتطبيق القانون ،والتي ستؤدي يف نهاية األمر
لقوة ضجة ال تلحق رضرا بصحة املشاركني وبجودة حياة الجريان .أنا واثق بأنني سأنجح بتحقيق
النتيجة املطلوبة ولكن التأخريات وتقييد صالحيات املجلس يف الوقت الحايل ال تسمح بالعمل
بصورة فعالة وناجعة أكرث.
شاركت يف جلسة إدارة إشكول بيت هكريم ،ويف جلسة رشيكتنا بإدارة املركز الجامهريي  -رشكة
املراكز الجامهريية ،ويف جلسة مع مستشارين خارجيني بشأن عالقتنا مع معهد ليشم  -رفائيل.

التقيت ممثيل جمهور ومواطنني من عرابة ،سخنني ،برئ املكسور ،كفر مندا ،املغار ،إعبلني ،دير
األسد وكرمئيل.
التقيت ممثيل جمهور ومواطنني من وادي سالمة ،الحسينية ،ياعد ويودفات.

تركنا خالل العيد «الدائم» وانتقلنا لصالح ״املؤقت״ .تواصلنا مجددا مع العائلة مع املجتمع
والبيئة .تناولنا األصناف األربعة املتحدة وصلينا من أجل الفرج.
قرأنا يف كتاب كوهيلت ״الزوج أفضل من الفرد ،حيث يكافئان مبردود جيد مقابل عملهام .اذا
سقط أحدهم يسنده صديقه ،باملقابل فإن الفرد الوحيد اذا سقط لن يجد من يعينه .وأيضا اذا
استقليا اإلثنني سيشعران بدفئ ،وكيف سيشعر الفرد الوحيد بالدفئ .وعندما يهاجم الفرد ،فإن
اإلثنني سيتصدون له ،والخيط املثلث من الصعب فصله״.
فرحنا بفرح التوراة وبإكامل قراءة كل التوراة والبدء بقرائتها مجد ًدا .يوم السبت قرأنا قصة
״بريشيت  -التكوين״ .نرجو أن نحظى بسنة ممتازة ومثمرة! ونحظى مبكافحة األرضار وأن نطور
بناء أمناط حياة صحية ،هادئة ودامئة .نهاية القصة -״النبي نوح نال إعجاب الرب״ .أسبوع جيد!

مع خالص املودة واالحرتام,
داين عربي

