
مسغاف.  بلدات  يف  الرشطة  عالج  طرق  عىل  عديدة  تغيريات  األخرية  السنوات  خالل  طرأت 

حاليا باإلضافة إىل محطات الرشطة الخمس التي تخدم بلدات مسغاف، يوجد مسؤول من قبل 

املجلس يف وحدة حرس الحدود، رشطة جامهريية قامئة يف جناح األمن يف املجلس، خمسة نقاط 

لحرس الحدود معدة لتنفيذ مهامت يف مناطق املجلس، ومرشيف أمن بلديني يف قسم من البلدات.

تتبع بلدات مسغاف إىل خمس محطات رشطة مختلفة. لقد طرأ تحّول وتغيري خالل السنوات 

تتغري.  املوارد وما زالت  األخرية عىل مفاهيم األمن لدى الرشطة وترتيب األولويات وتخصيص 

يجري الرتكيز الرئييس حاليا عىل مكافحة الجرمية والعنف والسالح يف املجتمع العريب.  

ترافق لجنة األمن يف هيئة املجلس قسم األمن يف املجلس وتضع سري عمله، وهو القسم  املسؤول 

أيضا عن حراسة املؤسسات الرتبوية، وعن مركز األمن 7/24 وكذلك عن كامريات املراقبة وصافرات 

الضائقة وتأمني املناسبات باملجلس، معدات اإلطفاء واإلنقاذ باملجلس والبلدات، وعن املعدات 

الطبية باملجلس والبلدات، مخزن الطوارىء، والتواصل مع جهات األمن واإلنقاذ. 

اجتاز حوايل - 200 متطوع من بلدات مسغاف تأهيال كأفراد رشطة يف رشطة الحدود، وذلك يف 

إطار ״همتميد״ وسيشكل هؤالء قوة مساعدة لحرس الحدود يف مجلس وبلدات مسغاف.كل 

واحد منهم متطوع ملهمة تجوال ورشطة عىل األقل 4 ساعات شهريا. كل متطوع يلبس خالل 

أداء مهمته لباس رشطة حرس الحدود ويحمل سالحا وأدوات أخرى خاصة برشطة حرس الحدود. 

يوجد قوات متطوعني أخرى؛ وحدة رصد، وحدة جيبات للمجلس ووحدة إنقاذ للمجلس وأخرى 

باألمن  تُعنى  ثانوية  البلدية وطواقم  الطوارئ  ألف متطوع يف طواقم  أكرث من  لوائية، وكذلك 

وقت  وشبيبة  تربية  وتحتية،  لوجستية  خدمات  وإنقاذ،  إطفاء  طوارى،  طب  متواصل،  بشكل 

الطوارئ، واتصاالت وعالقات عامة يف حاالت الطوارئ.

بإطفاء  ويندمجون  خاصا  تأهيال  اجتازوا  قد  متطوعني  يوجد  مسغاف  بلدات  من  العديد  يف 

الحرائق. 

وتبدي رشطة حرس  بحوزتهم سالحا مرخصا،  - 1000 شخص  بلدات مسغاف حوال  يوجد يف 

الحدود اهتامما لتفعيل وتأهيل ״فرق تأهب״ تعتمد عىل حاميل السالح هؤالء.

حتى اآلن فإن األمور األهم حسب رأيي وحسب الرتتيب هي؛

1. التهديد األسايس عىل معظم سكان مسغاف، هو الحرائق التي من املمكن أن تنترش بالبلدات. 

2. يشكل العنف املنترش باملجتمع العريب تهديًدا عىل كل مواطني مسغاف وخاصة البدو.

3. أحداث حارس األسوار توجب استخالص العرب وتغيري منط التعامل يف أوقات الطوارئ. 

4. يتوجب علينا نحن املجلس واألهايل، تطوير قدرات أخرى ذاتية للترصف عند حدوث أحداث 

محلية.

5. التواصل مع الجيش، الرشطة، حرس الحدود،  قوات اإلطفاء،  عنارص ميدانية مثل سلطات 

داخل  املتطوعني  الطبيعة، ومئات  كييمت، سلطة  بلدية، كرين  محلية مجاورة، طواقم طوارئ 

البلدات، هو أمر حيوي ويجب املحافظة عليه وتحديثه دون توقف يف األوقات العادية ويف سائر 

األوقات ويف حاالت الطوارئ. 

يف الصيف األخري تم استبدال قادة محطتي رشطة رئيستني لبلدات مسغاف لقادة جدد، وبعد 

أن التقيت قائدي املحطتني عند تسلمهم مهامهم اتفقنا عىل إجراء لقاءات مع ممثيل جمهور 

مواطني مسغاف، وكان األسبوع املايض، لقائني مهمني جدا. دعوت للمشاركة يف لقاء قائد محطة 

مسغاف، رئيس لجنة موريشت وممثيل لجنة األمن يف البلدة. تم الحديث باألساس عن ترصف 

فرقة التأهب البلدية عند الطوارئ وبشكل اعتيادي. 

جئت للقاء قائد محطة كرمئيل برفقة رئيس إدارة كمون وممثيل جمهور لبحث موضوع إزعاج 

هذا  لبحث  ومواطنني  املحلية  الكامنة  لجنة  مع  جلسة  قريبا يف  سأشارك  الكامنة.  يف  األعراس 

التنسيق مع لجنة األمن  املوضوع. يف شأن تطوير قدرات جديدة فإنني متأكد بأنه من خالل 

وأكرث  أكرث  تواجد  ونعزز  التكنولوجية  الوسائل  استعامل  من  سنعزز  األمن،  وقسم  املجلس  يف 

مع  سالمة  وادي  يف  رشطة  محطة  بإقامة  اآلن  حتى  نجحنا  والطرقات.  الشوارع  يف  بالبلدات، 

مالكات وأفراد رشطة.

املناطق  يف  وتعقب  مراقبة  كامريات  كييمت  والكرين  الرشطة  مع  بالتنسيق  وسننصب  نصبنا 

املفتوحة ومناطق الغابات. التعاون مع طواقم وقوات اإلطفاء قوي جدا وال شك بأن كامريات 

املناطق  الحرائق بشكل عام يف  الذين يكتشفون ويشخصون  التعقب واملراقبة واملواطنني هم 

املفتوحة.

قام قائد لواء حرس الحدود الجديد بزيارتنا، األسبوع املايض، وبرفقته طاقم القادة الذين يرشفون 

عىل بلدات مسغاف.

شارك نائب رئيس املجلس يف لقاء توجيهات وزير األمن الداخيل حول خطة العمل التي أعدها 

املكتب للمجتمع العريب.  

استلمت رشكة نتيفي أيالون إدارة مرشوع تطوير املواصالت يف املجتمع العريب ونظمت مشاركة 

للجمهور يف بلدات مسغاف البدوية. 

من املتوقع أن يوضع للبحث عىل طاولة لجنة الوزراء من أجل املصادقة، اقرتاح قانون لزيادة فرتة  

״إصالح بند 8 ألمر الجمعيات التعاونية״ منذ سنة  2011 )لجنة القبول يف البلدات الجامهريية( 

من -400 عائلة إىل -600 عائلة. كيل أمل بأن يتقدم سن القانون ويتم املصادقة عليه بنهاية 

األمر. 

كام أبلغتكم، فإنني أبذل جهدا ومحاولة للتقدم باتخاذ قرارات تحد من ارتفاع أسعار قسائم 

البناء للمواطنني الجدد، األمر الذي مُيكن بلدات مسغاف من االزدياد عرب بناء وحدات سكنية 

للمواطنني الجدد وكذلك بناء مستقبيل للسكن املؤقت.

التقيت األسبوع املايض، إدارة بلدة هراريت-ياحد، ممثيل إدارة لوطم والطاقم القضايئ ملسؤولة  

املشرتكة  اإلدارة  منوذج  لتقوية  البلدتني  يف  املواطنون  يطمح  الوزارة.  يف  التعاونية  املنظامت 

للمنظمتني يف بلدة واحدة.

التقيت إدارة الحسينية أيضا مبوضوع خريطة البلدة الهيكلية. 

أجريت جولة برفقة رئيس لجنة كامنة لتفحص أعامل البنية التحتية املكثفة، التي تنفذ يف الحي 

الرشقي، يف حي جلسة، ويف الحي الغريب. 

التقيت األسبوع املنرصم، مواطنني وممثيل جمهور من الكامنة، موريشت، كمون، هراريت-ياحد، 

لوطم، كيشور والحسينية. 

قرأنا يوم السبت قصة ״ويتقدم״. تقدم يهودا من يوسف بعد أن تم إقتياد اإلخوة لتلقي العقاب 

بسبب ״رسقة״ الصاع الذي أُخفي يف أغراض بنيامني. اقرتح يهودا تقديم نفسه كعبد بدل أخيه 

بنيامني. ماذا حدث؟ مل يستطع يوسف التحمل أكرث، فقد كان محاطا بأشخاص من كل جانب، 

وينادي ليخرجوا كل املتواجدين وعندما مل يبق أحد، كشف هويته ألخيه. ويسامح يوسف أخيه 

وتتحد العائلة مجددا. ويحصل كل السبعني نفر عىل ملجأ، عند يوسف يف مرص، فرتة سنوات 

املجاعة.  القصة ذاتها تظهر باختصار يف القرآن الكريم يف سورة يوسف. وتحّولت القصة لجزء من 

الوعي الجامعي عند اليهود واملسلمني والنصارى أيضا. يوجد تكملة أيضا...

أسبوع جيد!

مع خالص املودة واالحرتام,

داين عربي
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