
عيد ميالد مجيد وسعيد! عيد مبارك ملواطنينا املسيحيني يف رأس العني، ولجرياننا املسيحيني يف 

اعبلني،  أبو سنان، جديدة-املكر،  ياسيف،  كفر  البعنة،  البقيعة،  الرامة،  املغار،  ديرحنا،  سخنني، 

شفاعمرو وعيلبون!

عيد ميالد مجيد لكل املسيحيني يف إرسائيل، يف الرشق األوسط والعامل أجمع!

حول  إرسائيل  أرايض  سلطة  يف  القضايئ  للمستشار  استباقي  بتوجه  املنرصم  األسبوع  توجهنا 

موضوعني؛ وكنت قد أسهبت بالرشح عن املوضوع األول يف وقت سابق- والذي يتعلق بقرار 

سلطة أرايض إرسائيل بتحديد سقف التخفيض لرسوم التحسني التي متنح للبلدات املصنفة بدرجة 

عالية عىل السلم االقتصادي-االجتامعي، وأمر االنتقال للعمل بهذا القرار بدًءا من شهر كانون 

الثاين القريب. الحديث يدور عن ارتفاع األسعار بشكل جدي يف عرش بلدات )حاليًا(. علاًم أنه 

تم االتفاق مع وزارة الزراعة والكرين كييمت بأن يطرح املوضوع للبحث مجدًدا، ولكن الدولة 

تتوجه لالنتخابات يف الوقت الحايل، ولفرتة إغالق، ال توجد جلسات، ال توجد قرارات، مام يشري 

بأن القرار السابق سيصبح واقًعا.

أما املوضوع الثاين فهو اتفاقيات االستئجار يف البلدات الجامهريية. قُرر سنة - 2009 بأن تقوم 

سلطة أرايض إرسائيل بنقل امللكية الكاملة لألرض املستأجرة للبناء. هذا القرار مل يُنفذ حتى اليوم 

إال يف البلدات املدنية البلدية، ومل تنفذ يف البلدات القروية. 

نقل  أن  إذ  للمستأجرين.  امللكية  نقل  بإجراءات  التقدم  هو  الشأن،  بهذا  توجهنا  من  والهدف 

املساعدة  التابعة لهم، وقررنا  البناء  امللكية يضمن حقوق معظم مواطني مسغاف يف قسيمة 

بتقدم هذا اإلجراء.

املجلس بحاجة لحكم مركزي فعال. عدم املصادقة عىل ميزانية الدولة وفض الكنيست وتشكيل 

حكومة انتقالية مرة أخرى، ميس بقدرة املجلس بتقديم الخدمات الالزمة للمواطنني وكذلك يرض 

التقدم بالتطوير مبشاركة وزارة  البلدات. ومثال واضح عىل ذلك هو عدم القدرة عىل  بتطوير 

ميزانية  قرار خاص مع  فإن هناك  البدوية  للبلدات  بالنسبة  أما  اليهودية.  البلدات  اإلسكان يف 

مصادق عليها. ال يوجد قرار بالنسبة للبلدات اليهودية. املصادقة عىل بناء مبان تعليمية ومبان 

عامة، املصادقة عىل أعامل جارية لرفع قيمة امليزانية نتيجة ارتفاع عدد السكان. تربية وتعليم، 

رفاه اجتامعي، صحة، أمن، تخطيط ورقابة- كل هذه األقسام ترضرت. ملاذا؟ ألن الجمهور مقسم 

كام جمهور كرة القدم؟ وحتى يف كرة القدم بنهاية املطاف هناك تعاون بني الفرق املتنافسة! ال 

أعرف ما هو األمر الذي سيُخرج الدولة من الوضع الراهن ولكن يظهر بوضوح أن االنتخابات 

املعادة واملتكررة لن تحقق هذا الهدف.

اتُفق األسبوع املايض عىل التعاون بني 7 مجالس إقليمية يف النضال بقضية مقاييس تخصيص 

امليزانيات لسفريات الطالب. التمويل غري كاف، وخاصة بسبب تقادم مفتاح مقاييس املساهمة. 

الوضع صعب جًدا يف التعليم الخاص. وهذه إشارة أخرى حول خلل بأداء السلطة املركزية.

باإلغالق. وكان  البحث  املعارف عشية  لرؤساء سلطات محلية مع وزير  شاركت بجلسة أخرى 

موقف رؤساء السلطات املحلية بعدم فرض قيود عىل التعليم. وهذا موقف الوزير أيًضا. وبنهاية 

األمر فقد قررت الحكومة قراًرا مخالًفا.

شاركت بجلسة رؤساء سلطات محلية مع وزير الزراعة . الوزير هو صديق حقيقي لالستيطان 

واملناطق الريفية!

التقيت األسبوع مديرة دائرة اإلعاقات يف وزارة الرفاه االجتامعي، مبشاركة ممثيل مركز السلطات، 

حول موضوع التقدم إليجاد حلول سكنية لألشخاص مع اإلعاقات يف املناطق الريفية.

وأخرى  لسخنني،  الشامل  التخطيط  مبوضوع  إحداها  املايض،  األسبوع  تخطيط  جلستا  كانت 

مبوضوع إسكان الشباب يف جولس. أعربت سخنني عن تأييدها الكامل لتطوير شارع 805 حسب 

املخطط القائم. أما املخطط الذي يتعلق بجولس فلم يتطرق للمواضيع املختلف عليها بيننا.

اجتمعت األسبوع املايض، إدارة املركز الجامهريي وبحثت ميزانية 2021، والحاجة إلعداد خطة 

للتعامل مع تقليص جزء من الفعاليات. وبودي، يف هذه املناسبة، أن أعرب عن تقديري وشكري 

ملديرة املركز الجامهريي وعضوة مجتمعنا- أياال سيفان بن يوسف، التي تنهي بهذه األيام عملها، 

املليئة  الفرتة  هذه  يف  الجامهريي  املركز  إلدارة  انتخبت  التي  غولدمان  لسيفان  النجاح  وأمتنى 

بالتحديات، والظروف غري السهلة!

اجتمعت إدارة املجلس، األسبوع املايض، وبلورت اقرتاحات لهيئة املجلس. من بني التوصيات؛ 

تخوضه  الذي  بالنضال  املجلس  ومشاركة  عامة،  ومباٍن  املجاري  رسوم  مقابل  بلدات  تعويض 

البلدات املجاورة للمنطقة الصناعية بارليف ضد قرار اللجنة اللوائية القايض بإلغاء التقييدات يف 

نظم استيعاب مصانع عىل قسائم جديدة.

بدأنا األسبوع املايض بنصب الفتات وتوجيه يف ممرات غابة سيغف، وذلك بالتنسيق مع الكرين 

ولتحديد  والرياضة  للتنزه  معدة  كغابة  عليها  واملحافظة  الغابة  تحديث  هو  والهدف  كييمت. 

حركة املركبات ذات املحركات يف طرق معينة. وكام هو مفهوم فإن هذا اإلجراء لن يُلحق رضًرا 

بفتح الغابة أمام الجميع.

لعامل  مركز  ارشاد  ونُظم  املجلس.  من  وعامل  مديرين  مع  املايض،  األسبوع  التقيت/تحدثت 

التقيت/تحدثت مع ممثيل جمهور ومواطنني من ركيفت، غيلون،  ايًضا.  املجلس حول السايرب 

متسبيه أفيف، مانوف، موران، رأس العني، وادي سالمه، كامنة والحسينية. عشية اإلغالق، عقد 

لقاء مع جميع رؤساء البلدات وجميع األمناء.

يف قضية األسبوع يوجد عدة قصص مثرية- تعرُف يوسف عىل إخوته، نزول يعقوب وأبناء بيته إىل 

مرص ولقائه يوسف وأمور أخرى. ومن جملة القضايا يروى عن استعباد فرعون للمرصيني خالل 

ضائقتهم يف سنوات املجاعة. أقارن هنا بنظام الرتكة وسنوات القحط واملحصول، ولقوانني ״العبد 

العربي״. انتبهوا! أينام تكون مكانة ״الشعب״ وفق أوامر ساموية فإن هناك احتامل أن ينجح 

اإلنسان بتأهيل ذاته وأن ال يتدهور حتى فقدان األمالك واألمان االقتصادي إىل األبد. 

نحن ندخل إلغالق ثالث. انظروا حولكم جيًدا وشخصوا من هم بحاجة ملساعدة. لنحظى يف 

املساعدة ويف تقديم املعونة! إغالق سهل وأسبوع جيد! 

مع خالص املودة واالحرتام,

داين عربي
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