
 

يف بداية حديثي سأتطرق ملا كنت قد كتبته قبل أسبوع بأنني عقدت اجتامعا مشرتكًا ملنتخبي وممثيل 

جمهور مع مديري جهاز التعليم يف املجلس، وتقرر االنضامم إىل الكثري من رؤساء السلطات املحلية الذين 

أعربوا عن معارضتهم، لنية إجراء تغيريات يف ميزانيات الربامج الدراسية وفق أجندة حركة نعوم.

وعىل ضوء محادثايت مع أشخاص آخرين األسبوع املايض، يف جهاز التعليم ويف املجتمع، ما زلت أرى أن 

القرار صحيح، لكنني سأستمع أيًضا إىل ما تقوله حركة نعوم. تتغري الحياة يف العامل ويف املنطقة برسعة. 

وأكرث هذه التغيريات تحديًا هو تآكل اصغاءنا وصربنا. نتعود نحن عىل الكثري من املحفزات الرسيعة وتلبية 

رغباتنا عىل الفور. اعتدنا عىل الوفرة والهدر. نحن ننجر إىل سياسة الهويات، الترشذم وقلة االصغاء. يحتاج 

العامل السيايس أيًضا إىل مزيد من العمق واالصغاء. 

يف وثيقة استقالل دولة إرسائيل مكتوب:

دولة إرسائيل ستكون مفتوحة أمام اليهود والتجمعات يف املنفى، الرتكيز عىل تنمية البالد لصالح جميع 

سكانها؛ وتبنى عىل أسس الحرية والعدالة والسالم يف ضوء رؤية أنبياء إرسائيل. تحافظ عىل املساواة 

االجتامعية والسياسية الكاملة يف الحقوق لجميع مواطنيها، دون متييز عىل أساس الدين والعرق والجنس؛ 

ضامن حرية الدين والضمري واللغة والتعليم والثقافة؛ حامية األماكن املقدسة لجميع األديان؛ وتكون 

مخلصة ملبادئ ميثاق األمم املتحدة.

الحقيقة هي أنه ميكن فهم املكتوب يف اتجاهات مختلفة. إن مصطلح ״رؤية أنبياء إرسائيل״ يثري يف داخيل 

ارتباط رصخة الضعفاء واملستعبدين والتمرد عىل السلطة والحكم. ولدى شخص آخر، قد ينشأ ارتباط بني 

التمسك بالتقاليد والتفاين يف السلطة، حتى لو يكون ذلك غري مفهوم. ولدى شخص آخر - رفض إغراءات 

الشهوة وتحمل املصاعب من أجل املبادئ. تراثنا تراث غني ومعقد. لغتنا أيًضا.

يف رأيي، فإن املساعدة والدعم ملجتمع املثليني، وتعزيز املساواة الجندرية، وكذلك االعرتاف بأي فجوة أو 

استبعاد أو حاجز ألية أقلية »تقوم عىل أسس الحرية والعدالة والسالم يف ضوء »رؤية أنبياء إرسائيل ». يف 

رأيي، منع خدمة مجندة مقابل خدمة مجند يتعارض مع مبادئ إعالن االستقالل.

من ناحية أخرى، ومن وجهة نظري، فإن عدم الرغبة يف تشجيع االستيطان وسكن اليهود يف الجليل هو 

متييز غري مرشوع.

أنا عىل استعداد إلعطاء فرصة ملنتخبي الجمهور يف الكنيست لتشكيل حكومة وتنفيذ سياساتهم ضمن 

حدود الدميقراطية والعقل السليم حتى لو مل يكونوا هم الذين انتخبتهم. ميكنني أن أتفهم بالتأكيد االدعاء 

الذي مفاده أن الحكم عىل جدول األعامل وعدم األهلية من البداية عىل اإلجراءات التي مل تتم مناقشتها 

واتخاذها بعد، يتعارض مع قيمة التسامح.

إىل  والتشدد  االصغاء  والغطرسة وعدم  ״اليسار״  إىل  واالنفتاح  والتسوية  التسامح  أنسب  أن  إىل  أميل 

״اليمني״. الحقيقة هي أن هناك حاجة إىل تعديل املواقف املتطرفة واالنفتاح وتقديم تنازالت من اليسار 
ومن اليمني. عىل سبيل املثال، دعم حركة املقاطعة واملقارنة يف BDS بني الصهيونية والعنرصية، أو بني 

إرسائيل وجنوب إفريقيا خالل فرتة ״الفصل العنرصي״، هي مواقف ترض بجودة الحوار ومتنع التسوية. 

لدي انطباع بأن بعض مواقف حركة ״نوعم״ هي أيًضا مواقف ترض بجودة الحوار. من ناحية أخرى، فإن 

تعريف ״الظالمية״ غري مناسب.

سوف أتوسع يف رأيي فيام يتعلق بلغاتنا والتزامنا األسبوع املقبل. نحن نعيش يف أرض إرسائيل ونتحدث 

العربية. عدنا إىل املكان الذي نفي منه أجدادنا وطردوا منه. نحن جزء من مصري تاريخي ووطني فريد 

ومميز له جذوره يف فجر التاريخ. نحن مرتبطون بالتسلسل التاريخي الفردي والقبيل والوحي العاملي 

والتوراة والنبوءة التي أثرت عىل البرشية جمعاء. نرجو أن نكون مستحقني لذلك.

التقيت األسبوع املايض، إدارة املنطقة يف الكرين كييمت، وناقشنا إعادة ترميم كسارة سيغف ومواصلة 

تطوير وتحسني غابة سيغف.

قابلت مدير املنطقة يف وزارة الزراعة والتنمية الريفية، وتحدثنا عن تطوير األعامل يف التجمعات املجتمعية 

والبلدات البدوية.

شاركت يف لقاء مع مديرية التخطيط ووزارة اإلسكان وممثلني عن الجمهور من الحسينية، فيام يتعلق 

بتقدم الخارطة الهيكلية للبلدة. 

شاركت يف اجتامع سلطات عنقود بيت هكريم الذي ناقش خطة عمل العنقود. يقوم العنقود بتجنيد 

ميزانيات إضافية مليزانيات السلطات لتعزيز االحتياجات املشرتكة يف مجاالت الجودة البيئية والرقابة، 

وتطوير السياحة والرحالت، والخدمات لذوي االحتياجات الخاصة، وتطوير األعامل اإلقليمية. الرشكاء يف 

العنقود هم جميع سلطات غور بيت هكريم.

التقيت خالل مشاركتي يف مؤمتر ״موين - اكسبو״ يف تل أبيب، العرشات من رؤساء السلطات والبلديات 

واملجالس اإلقليمية. 

التقيت قياديني شباب من الدول األفريقية، الذين وصلوا لزيارة مسغاف يف اطار استكامل مبوضوع التنمية 

االقتصادية اإلقليمية.

كان يل رشف تقديم التحية للعاملني والناشطني واملهتمني بحقوق األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة يف 

قاعة اشكول بايس.

التقيت إدارة بلدة الكامنة وممثلني عن الجمهور وسكان من افطليون، الحسينية، وادي سالمة، لوطم، 

ضميدة وموريشت.

قرأنا يوم السبت فصل ״ويبعث״. يعقوب أبونا يرسل رسال وعطايا ألخيه ״عيسو״. قبل لقائه أخيه، مر عرب 

״معرب يباك״. يتصارع هناك مع مالك وهناك يستلم اسمه واسمنا - إرسائيل. املكان يسمى ״فانويل״ كام 
هو أطلق عليه. االنتقال هو رمزي وهو مرتبط بلقب عربي من جذر معرب. االنتقال هو يف األساس رسالتنا 

ودورنا يف العامل. يرتبط االنتقال بالنضال. يف كتاب ״انتقال يياك״ للحاخام أهارون بارخيا من مودنا، يقارن 

املؤلف مرور يعقوب عرب ممر يباك باملرور الذي مير به كل شخص من هذا العامل إىل العامل التايل يف نهاية 

حياته. إن عالقتنا بآبائنا وأمهاتنا هو ارتباطنا بأبنائنا وبناتنا. كل حياتنا عىل ״جرس ضيق للغاية״ والذي 

ينتقل من مكان إىل آخر. نرجو أن نفوز ، كام قال حاخامنا، ״واملبدأ واألساس أن ال يخاف عىل اإلطالق״. 

أسبوع جيد!
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