2305
2021
י״ב באייר תשפ״א

تبني خالل جلسة إدارة املجلس اإلقليمي ،األسبوع املايض ،أن هناك تفاوت ًا بني سكان مسغاف
الذين عارصوا أحداث أكتوبر  2000وبني من مل يعارصوها ،فالذين عارصوها يوقنون بأن البساط
قد يُسحب من تحت أقدامنا برسعة .أجواء الغضب السيئة ،الخوف والكراهية تنترش برسعة.
املكان اآلمن تحول إىل خطري .يحمل املجتمع العريب الذي نعيشه والذي نتداخل به م ًعا ،امكانية
التدهور نحو العنف برسعة .ال ميكن التحكم بالعنف .العمل الذي يتدهور للهدم والخراب.
الرضر نتيجة العنف يف العامل العريب هائل .عندما يرتبط األمر بالحس الديني ،أو القبيل أو القومي
فإن التدهور يكون أكرث خط ًرا .إن أحداث ال  11 -يو ًما ،بدء من يوم الثالثاء  5/11حتى يوم
الجمعة  5/21كانت امتحانًا يف مجاالت كثرية ومتعددة.
امتحان قدرات حامس يف غزة بالحاق الرضر بسكان إرسائيل املدنيني ،ويف املقابل قدرات جيش
الدفاع إلحاق الرضر بحامس ،كان مفاجئًا حسب رأيي للجانبني .مل تنجح حامس يف معظم
محاوالتها إللحاق الرضر باملدنيني اإلرسائيليني ،بينام نجح جيش الدفاع يف معظم محاوالته إلحاق
الرضر بحامس .يبدو جل ًيا لكل من ميعن النظر أن حامس تحاول املس مبواطنني بريئني ،بينام
جيش الدفاع يحاول تجنب املس باملواطنني األبرياء .هذه هي الحقيقة .ولكن إصغاء العامل
وخاصة اإلسالمي تواجد يف مكان آخر .نحن نعيش يف عامل من الرسائل املبسطة .أناس متمسكون
بآرائهم أكرث وأكرث واآلراء متيل أكرث وأكرث نحو التطرف .العالقة بني املعطيات وبني النتائج واآلراء
غري مستقرة .ليس يف إرسائيل فقط .سينشغلوا كث ًريا بالسؤال حول نتائج هذه الجولة .يف منطقتنا،
يف قلب الجليل كانت امتحانات مختلفة نهائ ًيا.
لقد وجد املجتمع العريب نفسه يف أوج شهر رمضان وبعد سنة صعبة من الكورونا ،يتدهور نحو
االنفالت نتيجة أحداث إعالمية ،والتي حسب رأيي ما هي إال أالعيب حساسة .كانت مجرد
صافرة إنذار للتضامن مع من صور وكأنه ترضر من األحداث بالقدس .من ترضرت حقوقه .مل
يتم فحص الحقائق بشكل جدي .كانت أحداث ًا صحيحة وأخرى كاذبة .الشبيبة املنعزلة قادت
اإلنهيار .هؤالء الذين ال يذكرون أحداث  .2000هؤالء املرتبطني منذ سنة بالشاشات وبشبكات
التواصل االجتامعي .رجال ونساء شباب وشابات .ليس القيادة السياسية ،ليست القيادة املحلية،
املجتمعية أو الحامئلية .هكذا كان يف املدن املختلطة أيضا -سلسلة من ردود الفعل غري مخططة
وغري مسيطر عليها.
يرضخ املجتمع العريب جميعه لعنف متزايد ونقص بالتحكم والسيطرة يف السنوات األخرية .و ّجه
قسم كبري من العنف بدء من يوم الثالثاء  5/11ضد دولة إرسائيل وضدنا ،املواطنني اليهود يف
الجليل.
طريقة الترصف الصحيحة التي يجب أن أترصف حسبها عندما أتعرض العتداء هي الهدوء،
وحكمة رسيعة وعميقة يف املحيط والتهديد .تعلمنا ذلك يف املعركة .ويف ظروف صعبة أخرى.
غري ٍ
مجد بتات ًا وحتى خطري اإلنجرار وراء مشاعر الغضب عند التواجد يف خطر .كان ضبط للنفس
يف مجتمعات مسغاف اليهودية ،وتعاون متبادل ،تطوع ،وترصف معقول ومنضبط بشكل عام.
رغم وقوع حاالت كثرية من أعامل عنف من العرب ضد اليهود وصعوبات يف التحرك والتواصل،
حرائق ،انقطاع الكهرباء وتحديات أخرى ،مل تحدث اعتداءات من اليهود عىل العرب يف مسغاف.
هذا األمر كان بالنسبة يل انجازا مهام  .وهذا ساعد عىل فعالية كل من عمل عىل إعادة النظام
ووقف العنف.
مل تتسم كل البلدات العربية بالهدوء .يوم الثالثاء  5/11رأينا يف وادي سالمة والحسينية أعامل
إخالل بالنظام ،إلحاق الرضر بالبنى التحتية وإغالق محاور املواصالت .يف اليوم التايل نجح األهايل
بأنفسهم إعادة النظام والهدوء.
يف معظم البلدات العربية يف منطقتنا استمرت أعامل العنف واإلخالل بالنظام أيضا ،ويف ساعات
الليل من  13-12من الشهر الجاري ،تضائل عدد املخلني بالنظام .إغالق املحاور توقف يوم
الجمعة .مظاهرات ذكرى النكبة يوم السبت كانت هادئة .احتفلنا يوم األحد واإلثنني بعيد
األسابيع (شفوعوت) .تجولت مع طواقم الجهوزية يف املجلس بني البلدات ومحاور املواصالت
والتقيت املواطنني .ويف أماكن أخرى بالبالد استمرت أعامل اإلخالل بالنظام .يف قلب الجليل -
ال .نظم يوم الثالثاء إرضابا للسلطات املحلية العربية .اإلرضاب كان يف منطقتنا جزيئ ومعتدل.
الهجوم والقذائف بالجنوب واملركز استمرت .تحهزنا يف مسغاف خالل األسبوع املايض ،لهجوم
بالقذائف من الشامل .حتى يوم الجمعة  5/21كان هذا االحتامل الذي انشغلنا انا ومديري
املجلس به .يف نهاية األمر هذا مل يحدث .كانت هناك عمليات إطالق غري ناجعة لعدد قليل من
القذائف.
منذ يوم الجمعة  5/14مل يتم اغالق محاور عىل يد الرشطة .لقد تم تعزيز قوات الرشطة يف
خمس محطات رشطة مسؤولة عن املحاور ،وكذلك بدأت عمليات اعتقاالت متهمني باإلخالل
بالنظام ومشاغبني .حاليا بدأت الرشطة بتقديم لوائح اتهام .لقد تم تعزيز بلدات مسغاف بقوات
من حرس الحدود لعدة أيام .حدثت هذا األسبوع حرائق وحوادث عنف متفرقة .حدث انقطاع
متواصل للتيار الكهربايئ يف بلدات مسغاف أيضً ا .وتم تأخري طواقم رشكة الكهرباء يف حاالت
معينة لبضع ساعات عىل يد قسم األمن يف الرشكة.
خالل كل الفرتة كانت رشطة إرسائيل املسؤولة عن عالج اإلخالل بالنظام .توجيهات الرشطة
للمجلس والبلدات اليهودية كانت منع االحتكاك والتحيل بالصرب عندما تقوم الرشطة بإغالق
محاور املواصالت .طلبات املواطنني والصعوبات التي واجهتهم والتي حولتها للرشطة قوبلت
باإلجابة بنهاية األمر .اتفق عىل أن عملية إغالق املحاور وفتحها عىل يد الرشطة كلام كانت حاجة
لذلك مستقبال يتضمن بالغ منظم للمواطنني بواسطة املجلس وتحت مسؤولية الرشطة.
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قبل أسبوع بدأت محاوالت املصالحة وتهدئة التوتر بني اليهود والعرب .بدأت مساء يوم السبت
محاوالت املصالحة بني اليهود والعرب يف مسغاف .كثري من املواطنني استجابوا لدعوة الحوار
التي وجهها رئيس لجنة الحسينية  -مواطنون من لوطم ،كمون ،معليه تسفيا ،الحسينية ووادي
سالمة .أنا أيضا شاركت.

هؤالء الذين يذكرون أحداث أكتوبر  2000يتذكرون أيضا اإلجراء الطويل والصعب من أجل
إصالح نسيج الحياة املشرتك بني اليهود والعرب يف منطقتنا .األحداث كانت أصعب ومتواصلة
أكرث .بعد أحداث  2000استوعبت الرشطة سياسة اللجم ووضعت هدفا ملنع املس باملواطنني،
حتى لو كانوا مخالفني للقانون ومشاغبني .رأينا صرب الرشطة جيدا يف كل املنطقة .ورأينا نقص
التحكم والردع أيضا .هنالك من يربط بني الظاهرتني .وهناك من يعتقد العكس .يف نهاية األمر
فإن فاعلية وأداء الرشطة هي خانة لجهات كثرية .وبهذا سينشغلوا كثريا أيضا.
املجتمع العريب تحرك بوقت متأخر نسب ًيا ،أنظمة لجم وتحيل بالصرب .ومن جهات غري متوقعة
أيضا .بناء الثقة صعب ولكن من السهل الهدم .بشكل عام الهدم أسهل وأرسع بكثري من البناء.
يف مسغاف نحن نشتغل عىل البناء ،اإلنتاج ويف مرات أخرى عىل التأهيل أيضا .يهو ًدا وعربًا م ًعا.
نحن سنتغلب عىل اليأس ،الربودة والغضب .سنصعد إىل األعىل يف كل قوانا -هذا ما نفعله نحن
دامئا.
التقيت ،األسبوع املايض ،بقائدة محطة رشطة مسغاف ،مع مفتيش وزارة املعارف والرفاه ،مع
كل العاملني يف منع ترصفات الشبيبة الخطرية .زرت األسبوع املايض والتقيت موظفي املجلس
ومديري املدارس يف هار غيلون ويف مدرسة هريخس يف لفون.

شاركت يف جلسة لجنة التخطيط والبناء ،رؤساء هيئات الطوارئ ،منتدى مديري أقسام املجلس
وإدارة املجلس.

يف إطار الجوالت وفحص وضع محاور املواصالت قمت ،األسبوع املايض ،بزيارة طال إيل ،متسبيه
أفيف ،لوطم ،هراريت ،افطليون ،كمون ،منوف ،إشحار ،اشبال ،موران ،غيلون وتسوريت.
تحدثت والتقيت ممثيل جمهور ومواطنني يف موريشت ،عتسمون ،يوفاليم ،إشحار ،متسبيه
أفيف ،طال ايل ،كمون ،كامنة ،عرب النعيم ،وادي سالمة ،توفال ،تسوريت ،معليه تسفيا،
مخمونيم ،لوطم والحسينية.

قرأنا يوم السبت قصة ״حمل״ وسط القصة ترد الربكة املثلثة  -مباركة الله التي يحملها أبناء
هارون الكهنة وحتى اليوم .الربكة تنتهي باألساس  -״وليضع لك سالما״ .أسبوع مبارك!

مع خالص املودة واالحرتام,
داين عربي

