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مع خالص املودة واالحرتام,

داين عربي

طرأت تغيريات وتطورات يف كل بلدات مسغاف، كام يف كل مكان، عرب السنني. يف معظم البلدات 

توجد نواة املواطنني القدامى/املسنني، الذين يحفظون ما كان يف املايض.  

يف البلدات البدوية كان التغيري من النقيض اىل النقيض. كان يل رشف التعرف عىل »الختيارية« 

من جيل البدو الذي مل يعد قامئًا. يف إحدى البلدات اليهودية غادرت مجموعة مواطنني واحدة 

كلها أو معظمها، ووصلت مجموعة أخرى. تأسست معظم البلدات بناًء عىل عنارص التعاون. إن 

تاريخ بلدات مسغاف مثري بكل املقاييس.

مصطلحات مثل مناطري، قرى، قرية تعاونية، قرية بدوية، قرية عمل، مجمع بدوي و مبادرة 

استيطانية القت معاٍن مختلفة، وتستمر كلها بالتطور.

وباملقابل، عملت عىل مدار سنوات عديدة، رئيس اللجنة املعينة يف بلدة نطوعه عىل الحدود 

األردن ورئيس خارجي  كيبوتس حامديه يف غور  الديون يف  ترتيب وضع  الشاملية، وأمني عىل 

متفق عليه لكيبوتس كفار عتصمون، أماكن مختلفة جًدا إحداها عن اآلخر يف كل املقاييس. حتى 

أن االختالف يف داخل بلدات مسغاف كان كبريًا جًدا. 

املحافظة  الحركة  وموقع  حالوتس  جبل  تأسيس  مبستندات  معرف  االصالحية  الحركة  موقع 

أتذكر  وغريها.  تسفيا  مبعليه  »هأميان«  عرب  هراريت-ياحد،  يف  أيًضا  واملعتمرين  شوراشيم.  يف 

مجموعات متدينة وصلت لتأسيس موريشت العتيقة. أتذكر ركيفت كبلدة تعاونية واستيعاب 

التوسع املجتمعي يف كيبوتسات لوطم، موران وتوفال. أتذكر بلدة عتسمون واالفريقيني الجنوبيني 

يف شخانيا. 

شاركت بالحرية حول تغيري تصنيف بلدة ياعد. شاركت يف جلسات لتوحيد جمعيات يف شوراشيم. 

شاركت يف جلسات حول وضع الخصائص ببلدات جبل شخانيا. أتذكر اللمعان يف عيون مؤسيس 

قدومهم  قبل  سبور  مبزرعة  هتكفا  نواة  اعضاء  كان  عندما  أتذكر  حورشيم.  ومؤسيس  طالئل 

أعضاء  ومع  كيشوريت،  تأسيس  قبل  كيشور  كيبوتس  أعضاء  جلسات  يف  شاركت  ملوريشت. 

كيبوتس بيلخ املسنني قبل تحويله لكيبوتس تربوي ومرتتبط. أتذكر بلدة إشحار  عندما كانت 

بلدة دامجة وموقع »مرفاه« قبل أن يبنى عليه مركز ليشم. أنا أتذكر كل قدامى مسغاف عندما 

كانوا شبابًا. أتذكر  التناوب عىل جر حاويات القاممة يف يودفات برتاكتور الجمعية إىل املزبلة.

ملاذا أذكر كل هذا؟ ألنني أعرف بأننا جميًعا نعمل عىل مالمئة مجتمعاتنا وعائالتنا، وأنفسنا مع 

الواقع املتغري كل الوقت. كان التحدي عندما كنت شابًا أن أكون عمليا، بعدها تحول ألن أكون 

رئيًسا  كوين  اليوم،  التحدي  أما  الصندوق«.  »خارج  دامئًا  حاولت  وهكذا،  هكذا  ومرنًا.  منفتًحا 

للمجلس هو أن أعطي كل مجتمع حق اتخاذ القرار حول شكل إدارته ومستقبله. 

التقيت األسبوع املايض إدارة بلدة تسوريت للبحث مبوضوع استيعاب عائلة متدينة يف البلدة، 

والتقيت أيًضا إدارة بلدة أشبل لبحث موضوع استيعاب جامعي لنشيطي حركة الشبيبة العاملة 

كأعضاء يف الكيبوتس. وكام أن رأيي الشخيص مختلف عن رأي إدارات البلدات - إال أنني أشعر 

بأن واجبي مساعدتهم وتنفيذ قراراتهم، ولتحقيق أحالمهم قدر املستطاع. 

اختالف، تعاون، تقليص الفجوات، هذه قيم مشرتكة لنا جميعنا. التحقيق صعب و معقد. عندما 

نأيت لتحقيقه فإننا نعمل بشكل مختلف. هكذا كان دامئًا. عندما بحثنا يف حينه بأمر التغيريات 

عىل منط الحياة ومبستوى التعاون يف يودفات، أىت مويك تسور وقدم محارضة قصرية. هو أجرى 

بحثًا عن تاريخ الكيلومرتات. ووجد للمرة األوىل أن هناك من يقول بأن هذا مل يعد كيبوتس. كان 

هذا سنة  1909 اي بعد مرور أقل من عام واحد عىل تأسيس الكيبوتس األول. 

واللجنة  التعاونية  للجمعية  املنطقة«  و«حدود  البلدة  إدارة  طريقة  مختلفة حول  آراء  هنالك 

املحلية. ويف البلدات البدوية التي ال يوجد بها جمعيات بتاتًا، توجد خالفات صعبة حول األسلوب 

الصحيح ألداء اللجان املحلية، جمعيات املياه، نشاط الشبيبة، جهاز التعليم لجيل الطفولة وغريه.  

نحن سنواصل شق طريقنا يف الواقع املتغري ونحاول منح كل مجتمع أن يبني ويتامسك حسب 

رؤيته وحلمه، وحسب التفاهامت التي يتوصل إليها. دامئًا هناك تفاهامت! 

شاركت ضمن وظيفتي يف مركز املجالس اإلقليمية، يف جلسة مهمة جًدا حول الضياع يف العامل 

الحديث يف كل الرشائح السكانية، وخاصة الجيل الثالث. 

شاركت بأمسية تكريم لطواقم الطوارئ املحلية، متطوعي مسغاف. هم قلب املجتمع، كام يف 

كل مجتمع، ومن األفضل أن يبقوا يف قلوبنا جميًعا- يعطيكم العافية. 

التقيت األسبوع املايض رؤساء سلطات محلية ومديري أقسام املعارف لرشكائنا يف مدرسة جليل- 

سخنني وشعب. تقف املدرسة أمام استثامرات جديدة ونحن سنواصل تنميتها واالستثامر بها. 

التعليم  التعليم يف املدارس، باستثناء  انشغلنا كثريًا األسبوع املنرصم بالتجهيز لالغالق وبتوقف 

الخاص وبرامج صفوف األم بالثانوية/التحدي. مرة أخرى تُلقى مسؤولية تفعيل حضانات ألطفال 

التقييدات يف املجتمع والبلدات.  العمل. مرة أخرى سنساعد ضمن  الحيويني عىل أطر  العامل 

مرة أخرى سنوفر كل الخدمات الرضورية ونبقى عىل اتصال مع كل البلدات وكل املجتمعات. 

اإلغالق  عشية  االسبوع  وخالل  البلدات،   سكرتريي  كل  املايض،  األسبوع  وخالل  مطلع  التقيت 

التقيت جميع رؤساء اللجان املحلية وسكرتريي البلدات ايًضا. 

أشبل وتسوريت وممثلني ومواطنني من موران، عتسمون، منوف، متسبيه  بلدة  إدارة  التقيت 

أفيف، كورنيت، ووادي سالمة. 

قرأنا يوم السبت قضية أسامء عن سنوات سيدنا موىس األوىل وعن حالة الشجرة املحرتقة. أنا 

يقظة  النبي موىس، وبعدها من  أنقذت  التي  املرصية  بنت فرعون  دامئًا ويعجبني عمل  أتأثر 

وأنقذت موىس   إبنها  كلمت  الرسيعة  فطنتها  بفضل  والتي  مدين،  نبي  بنت شعيب  تسيبوره 

والرسالة التي فرضت عليه أيضا. يوم الخميس من هذا األسبوع يصادف رأس شهر » شباط«. 

أسبوع جيد وشهر جيد! 


