
تلقيت  الثالث.  التطعيم  وتلقيت  املرىض  عيادة  يف  تسجلّت  الذهبي.   - الثالث  الجيل  ابن  أنا 

التطعيم عىل يد ممرضة من بلدة الحسينية يف عيادة يف مدينة سخنني. املوجة الرابعة صارت يف 

مسغاف. وصل عدد مصايب الكورونا يف هذا االسبوع إىل 77 شخًصا وحوايل 300 محجورين صحيًا 

يف بلدات مسغاف. سخنني حمراء. أُشجع كل من يستطيع أن يتطعم.  يستعد املجلس لتجدد 

التقييدات ولتحديات املوجة الرابعة. أمتنى العافية للجميع! 

وسلم  العمل  توجه خطط  التي  اإلسرتاتيجية  الخطة  باملجلس.يف  العمل  قلب  يف  املسنني  جيل 

ترتبط حياتنا بحياة  املسنني.  املجلس، يوجد جزء كامل عن تعدد األجيال وجيل  األولويات يف 

أوالدنا ووالدينا. البناء املجتمعي يف مسغاف وبلداتها هو بناء متعدد األجيال. أبنايئ وأحفادي 

هم مواطنو مسغاف. تزويد، توفري ظروف التحرك وتوسيع الخدمات املقدمة للمسنني هي يف 

قلب عملنا. استيعاب أبناء املكان يف سكن متاح ومبتناول اليد،  مركز الشباب، تطوير خدمات 

واضح وهو خدمة  لهدف  املجلس  يد  تعالج عىل  األمور  كل هذه  الطفولة.  ولجيل  للمنجبات 

مجتمع متعدد األجيال يف البلدات واملنطقة. 

نحن بأوج إجراءات تحسني البنى التحتية، التخطيطية واالقتصادية ملبنى الخدمات املقدمة للجيل 

إقامة مركز صحي، سكن محصن وتوسيع  املجلس تشمل  للمسنني. مخططات عمل  الذهبي- 

كبري يف الخدمات املقدمة، الفعاليات اليومية والخدمات املقرتحة للمسنني يف بيت مرحافيم، يف 

البلدات والعناقيد والبيت أيًضا.

واملديرة  القدامى(  املواطنني  وزارة  )سابقا  االجتامعية  املساواة  وزيرة  املايض،  األسبوع  التقيت 

العامة ملكتبها، وكذلك التقيت وزير الرفاه ومديرة مكتبه. بشكل عام، مبنى الخدمات املقدمة 

للمسنني ال تتالئم مع املناطق الريفية. يف مسغاف نحن نقدم الخدمات للمواطنني العرب ونجحنا 

بتقديم حزمة منوعة وغنية من الفعاليات لكل من يصل إىل مركز املجلس أو إىل النوادي األخذة 

بالتوسع يف البلدات. تركزت لقاءايت مع الوزراء ومديرات مكاتبهم حول مالءمة امليزانيات وطلبات 

التمويل لحاجات سلطات مختلطة ومجالس إقليمية. 

 

يف إطار قانون التسويات، الذي يتم اعداده هنالك أمور ترض يف مسغاف. تحدثت عن اإلصالحات 

يف مجال الزراعة والرضر باملزارعني. باإلضافة لذلك، متديد عمل الفامتال، تشكل حالة ميكن من 

خاللها تطوير مخططات سلطات عربية تحد مسغاف دون األخذ بالحسبان احتياجات التطوير 

املوجودة يف بلداتنا ومجتمعاتنا.  سنقف عىل مطالبنا بهذا الصدد. السياسة التي تتعلق باألرايض 

والتخطيط كام تظهر يف قانون التسويات ليست لصالح بلداتنا وخاصة ليست لصالح تثبيت مبدأ 

تعدد االجيال- استيعاب األبناء وبناء سكن لإليجار عىل يد البلدات. 

السلم  االعتامد عىل  نتيجة  بنا مستمر  الالحق  الرضر  فإن  السلطات،  لتمويل فعاليات  بالنسبة 

املخصصة  امليزانية  إطار  يف  جزيئ  تعويض  عىل  نحصل  الشأن.  هذا  يف  االجتامعي  االقتصادي- 

للمجتمع العريب. وحتى يف هذه الحالة ال تلبي امليزانيات احتياجات وتحديات املناطق الريفية 

وكذلك ال تلبي احتياجات وتحديات املناطق النائية بشكل عام. 

من املهم التأكيد عىل أن عمل املجلس خالل سنتني ونصف دون ميزانية، ألحق رضرا صعبا يف 

امليزانية وزوال  املصادقة عىل  إن  الدولة.  والحوكمة يف منطقتنا ويف كل  باألداء  مسغاف وأرض 

الريبة يف أمور امليزانيات هي حيوية بالنسبة لنا. عىل كل حال نحن نعرف كيف منول خطواتنا 

ونواصل تقديم الخدمات وتطوير أهدافنا االسرتاتيجية وأهدافنا ومخططات عملنا. صحة، ازدهار 

أداء  قادرين عىل  بأننا  األخرية  والنصف  السنة  أثبتنا خالل  لقد   . بها  أمور مرغوب  وسالم هي 

وظائفنا حتى يف ظروف استثنائية. 

مرة أخرى بودي تقديم الشكر ملئات موظفي املجلس واتحادات املجلس، عىل الجهود التي قاموا 

بها من أجل مواصلة تقديم الخدمات خالل السنة والنصف األخرية، وكذلك عىل الجهود التي 

بذلوها خالل حملة حارس األسوار وأعامل الشغب التي شهدتها بلدات الجليل العربية واملختلفة. 

يف هذه الفرصة أشكر صديقي ضابط األمن األسطوري يف املجلس ومدير  قسم األمن املخرضم، 

الذي سيخرج للتقاعد قريبا، عىل خدماته الطويلة واملتفانية. لقد خدم مواطني املجلس دون 

شائبة، باخالص، بنزاهة واستقامة كل الوقت - شكرا! 

 

اجتمعت هيئة املجلس، يوم الخميس، وبحثت املواضيع الجارية، وكذلك أرضار جودة البيئة التي 

تعاين منها بلداتنا. وأصدرت الهيئة توجيهاتها بتكثيف جهود املجلس وزيادة املوارد املخصصة 

ملعالجة األرضار وكذلك مواجهتها قانونيا وتقديم شكاوى ضد املخالفني. 

شاركت لجانب رئيس بلدية عرابة يف أمسية مصالحة يف أعقاب أحداث حارس األسوار يف املركز 

الجامهريي عىل اسم محمود درويش يف عرابة. 

املجلس  تجولنا يف  آيلوت.  اإلقليمي عيمق  املجلس  نظراء وزمالء من  املايض  األسبوع  استضفنا 

التقينا مواطنني قدامى من كيبوتس  التعليم الرسمي وغري الرسمي.  التحديات يف مجال  وقارنا 

موران، الذين عرضوا التحديات أمام استيعاب املواطنني واإلدارة املشرتكة عىل طول السنني.  

التقيت األسبوع املايض، إدارة بلدة هراريت وممثيل جمهور ومواطنني من الكامنة، الحسينية 

ووادي سالمة. 

اليوم األحد هو بداية شهر أيلول. بدءا من يوم اإلثنني نحن مطالبون بالنهوض نحو يوم الحساب 

بعد شهر. يف قصتنا مكتوب أبناء أنتم للرب. يف أحد املرات سمعت  من صديقي املرحوم الحاخام 

اليشيف كنوهل، من كفار عتسيون ومن كبار حاخامات تصوهر، كلامت معربة حول األسلوب 

بلطف  والتعامل  والوجل  االحرتام  خالل  من  إليه،  يتوجهون  الذين  العلامنيني  به  يعالج  الذي 

وحساسية مع أبناء الرب. لنحظى بذلك!
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مع خالص املودة واالحرتام,

داين عربي


