
من املحبذ االنتباه يف ظل تراجع املوجة الرابعة، إىل حدوث انقالب يف مسغاف بالفعاليات غري 

الرسمية.

االسرتاتيجية التي وضعت يف حينه قبل الكورونا؛ 

- الوصول ألكرب عدد ممكن من املواطنني، شبيبة أكرث، وكذلك الوصول ملواطنني قدامى أكرث. 

- تقديم فعاليات أكرث يف البلدات ويف عناقيد البلدات.

يف  أساسية  قيم  عىل  املحافظة  عىل  التشديد  مع  وترفيهية  ثقافية  رياضية،  نشاطات  تطوير   -

مسغاف: إختالف، تعاون، وسد الفجوات. 

يف مرحافيم التي تُعنى بالجيل الثالث، هناك تواصل مع 24 لجنة مواطنني قدامى يف البلدات 

التي تدير ״بيوتًا دافئة״، مجموعات صداقة - حربوتا، نادي اجتامعي ودورات متارين رياضية 

ونشاط مكثف يف كل البلدات البدوية. 

الشبيبة يف كل  الشبيبة يشغل خمسة مديري عناقيد والذين يعملون بتواصل مع لجان  قسم 

البلدات. يعمل يف كل بلدة من بلدات مسغاف مركز شبيبة، ويف حوايل نصف بلدات مسغاف 

يعمل مدير تربية بلدي. يف ثالث بلدات )حاليًا( يعمل مركز محيل للجيل املسن.

افتتح املجلس نويدية يف مدرسة ״هريخس״ االبتدائية، وأضاف نشاطات للكبار عرب دورات يف 

مرحافيم ويف ״كتادره״. رمم النادي القروي وانتهى من بناء بيت املوسيقى. يقوم املجلس مبالءمة 

الفعاليات املتنوعة مع الطلبات وكل هذا وفق االسرتاتيجية وحسب القيم.

حتى اليوم فإن جهاز الدورات التقليدية عاد إىل نشاطه بشكل كامل ويقدم دورات متنوعة ويف 

البلدات والعناقيد ايًضا. نشاط هذه الدورات والسفريات املمولة متاما حسب املسار الذي وضع 

يف السنة املاضية، وهذا النشاط يتوسع ومستمر للوصول إىل إنجازات.

كان هناك تصادم يوم الخميس بني الرقص الجامعي الذي عاد مؤخرا لقوته مع راقص جديد، 

وبني العرض الذي تم اختياره بواسطة استفتاء املواطنني - ״شالوم حانوخ، الرجل واألسطورة״. 

مسغاف هو مجتمع متعدد األجيال ومتنوع. نحن نتعاىف من الكورونا، ونتعاىف من أحداث حارس 

األسوار، ونتعاىف نحن من ثالث سنوات بدون ميزانية دولة، نتعاىف من تآكل مستمر ملركزنا من 

تعايش مشرتك، نحن جليل ونحن  ״استيطان״ نحن ريف، نحن  الوطنية. نحن  األولويات  سلم 

رياديني بشق طرق جديدة يف البناء املجتمعي، بتطوير األعامل، بالتعليم ويف البنى التحتية. 

 

التقيت األسبوع املايض، كل من وزيرة املواصالت، املديرة العامة لوزارة املواصالت، ومدير عام 

يف  الشوارع  وضع  البلدات،  بني  االرتباط  طرق  العامة،  املواصالت  عن  تحدثنا  يرسائيل.  نتيفي 

املنطقة، شوارع موصلة إىل البلدات وعن الحاجة لتحديث الشوارع داخل البلدات. 

شاركت ممثال عن املناطق الريفية يف جلسة مع رئيس الحكومة، وزارة الرفاه، الصحة، املساواة 

الخطة  نقاش  حول  والجوينت  هبايس  مفعال  الوطني،   التأمني  مؤسسة  ممثيل  االجتامعية،  

الوطنية ״الشيخوخة املثىل״. رسرت لوجود من يهتم ويعمل عىل  اسرتاتيجية للخدمات املجتمعية 

يف الدولة بشكل عميق.  

شاركت يف منتدى تطوير األعامل״نقود الجليل 4.0״ مبشاركة نظرايئ من كرمئيل وعنقود بيت 

املجالس  رؤساء  كرمئيل،  بلدية  رئيس  نظريي  مع  املايض،  األسبوع  وتحدثت،  التقيت  هكريم. 

أبو  وكوكب  شعب  سخنني،  جيزر،  حيفر،  عيمق  همعينوت،  عيمق  األسفل،  الجليل  اإلقليمية 

بتوسع يف  تجولت  غيلون.  ومواطنني يف  ناشطني،  ممثيل جمهور،  مع  لقاء  الهيجاء. شاركت يف 

توفال والتقيت مواطنني. 

شاركت يف جولة مع قسم الهندسة بخصوص مرشوع استبدال األضواء يف البلدات ومع الرشكة 

االقتصادية بشأن مرشوع مد األلياف البرصية لالنرتنت الرسيع الذي ينفذ يف - 15 بلدة. بهذا 

أيضا تقدمنا إىل اإلمام! 

شاركت يف جلسة إدارة املركز الجامهريي. 

املجلس مسودة ميزانية 2022. ُعرض وضع  املالية عرضوا عىل أعضاء  املجلس ولجنة  محاسبة 

الربنامج االسرتاتيجي لتطوير األعامل ولألجيال املتعددة والجيل الثالث.

التقيت األسبوع املايض، ممثيل جمهور ومواطنني من طال إيل، حوراشيم، هار حالوتس، وادي 

سالمة،  لفون، منوف، وكامنة. 

 

قرأنا يوم السبت قصة ״حياة سارة״. اشرتى أبونا إبراهيم الحرم اإلبراهيمي يف الخليل وخصصه 

أحاسيس  تيارات،  دائم مع  لقاء  إال  ما هو  املقابر  والقبور يف  الدفن  لقاؤنا مع  للدفن.  كمكان 

وبقاءات عميقة يف داخلنا. هنالك اعتقاد يف اليهودية أن أبونا إبراهيم اشرتى الحرم اإلبراهيمي 

حيث ُدفن آدم وحواء. اما االعتقاد اإلسالمي فيضع قرب آدم يف جبل عرفات بالقرب من مكة. 

االعتقاد املسيحي ميوضع قرب آدم األول يف القدس باملكان الذي مات فيه املسيح. الحرم اإلبراهيمي 

هو مكان ذي قوة شديدة. ما هي الرسالة؟ ماذا علينا أن نفهم من ذلك؟ مؤكد بأنه ال للعنف، ال 

للكراهية، ال للتملك. رمبا سالم، حب وخري؟ إن املهمة التي أُرسل فيها عبد سيدنا إبراهيم للبحث 

عن زوجة إلسحاق لها صدى عىل مدار األجيال. يتطلب السالم، املحبة والخري الرتكيز والنوايا. حق 

األمهات يحمينا. يصادف يوم الجمعة رأس شهر كيسلو. أسبوع جيد وشهر خري! 

مع خالص املودة واالحرتام,

داين عربي
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