
 

العنرصية هي مرض. ككل انواع الكراهية هي تسمم كل من تتمسك بروحه. 

هناك أمر عميق يف روح اإلنسان يتشبث بتعريف ما من حيث اآلخر، والذي 

يتيح للكراهية السيطرة عىل مشاعره نحوه. جزء من إنسانيتنا ومن كون 

وجودنا هو الرصاع داخل أنفسنا مبيول من هذا القبيل والتعايل عنها.

عاىن شعبي اليهودي من عنرصية متطرفة وسامة عىل مدار أجيال، يف الرشق 

بالتعليامت  مليئة  املقدسة  كتبنا  العامل.  أطراف  كل  ويف  وأوروبا  األوسط 

والتحذيرات والتعليامت ضد العنرصية. أنا ملتزم للنضال ضد العنرصية يف 

كل قواي وجوارحي.

طريقنا يف مسغاف هي طريق صفر من الصرب ضد العنرصية والتمييز وإقصاء 

اآلخر. طريقنا هي طريق القيم ومد اليد للتسوية والتعاون. نحن نعمل عىل 

االستيعاب وليس اإلقصاء. نحن نعمل بالبناء وليس بالهدم. نحن نعمل عىل 

الحب وليس الكراهية. نحن كبرش ملتزمون بالعمل بالتسامح واحتواء حاالت 

تحد من خالل املحافظة عىل اإلنسانية واالمتناع عن التهجم وعن كل نوع 

من االستعالء. 

الشارع الرئييس املوصل بني البلدة التحتى يف حيفا وحدائق البهائيني وحي 

الشارع يسمى األمم  الصهيونية. عندما كنت صبيا كان  الهادار هو جادة 

املتحدة والذي تغري اسمه بعد 1975/11/10 عندما اتخذت األمم املتحدة 

قرار رقم 3379-״... )الجمعية العامة(، القايض بأن الصهيونية هي شكل من 

العنرصية ومن التمييز العنرصي. يف - 1991/12/16 اتخذت الجمعية العامة 

يف األمم املتحدة قرار رقم 4686-״ وأن الجمعية العامة قررت الرتاجع عن 

القرار الذي اتخذ يف قرار رقم 3379 من يوم 10 ترشين ثاين 1975.״  واتخذ 

القرار بأغلبية كبرية - حيث أيده 111 وعارضه 25. وبقي اسم الشارع.  

حسب رأيي املتواضع فإن املقارنة بني الصهيونية والعنرصية هي تنظري يهدف 

التنكيل باليهود.  افهم واستقبل إرصار الجمهور العريب  إىل خدمة أجندة 

وممثليه عىل االدعاء يف ״حق الظلم״. واعي بأن جزء من املجتمع اليهودي 

أعمى وال يرى ضائقة املجتمع العريب. أشاهد فوارق كبرية بني اليهود والعرب 

والتي يجب أن تغلق. ولكن أرى وأعيش تجارب متييز عرب ضد عرب اخرين، 

غرباء، وكذلك ضد اليهود. دعيت ذات مرة ملؤمتر االستعداد للهزات األرضية 

والذي أقيم يف أريحا، حيث شارك طالب ونشيطو جمهور فلسطينيني يف هذا 

االستكامل وقمت بتمرير عدد من املحارضات باللغة العربية. تكونت حركة 

إيجابية واستمتعوا بالدروس والجوالت امليدانية. وعندما تبني بأنني يهودي 

إرسائييل وخدم بالجيش اضطررت إىل وقف مشاركتي.  السلطة الفلسطينية 

الكثري  أن  ورغم  ونصارى  دروز،  بدو،  مسلمني،  إرسائيليني،  عربا  تستدعي 

منهم يخدمون يف أجهز األمن اإلرسائيلية إال أنه تتم دعوتهم، فيام اليهود يتم 

اقصائهم. ملاذا؟

التي  يودفات  أعيش يف  بأنني  بروفيسور محرتم  قال يل قبل عدة سنوات 

أقيمت عىل أرض سلبت من عائلته. جئت إىل بيته مع أحد كبار السن من 

عرب الحجريات الذي كان ملام جًدا بتاريخ عائلته وأراضيهم ومع خرائط 

كدسرت وسجالت تسجيل أرايض. قمنا بفحص األمر بعمق والنتيجة مل يكن 

أي يش من الحقيقة مبا قال الربوفيسور، وعندها فهمت ما هي قوة الرواية. 

كل واحد يستحق رواية. كل واحد ملزم باحرتام رواية جريانه ورشكائه. ولكن 

الحقيقة مهمة! 

الحقيقة هي: 

الهواء الذي يستنشقه اليهود ليس هواء سلب من العريب، وليس كل بيت 

يهودي يبنيه اليهودي هو بيت سلب من العريب، وليس كل خطوة يخطيها 

اليهودي يف مكان هي ״احتالل״. نعم لليهود ارتباط بأرض الجليل ومكان بني 

السامء واألرض.

يف حيايت شاهدت وشاركت ببناء بلدات يف مسغاف-بلدات جديدة وبلدات 

بدوية جديدة. 95% من التوزيع السكاين البدوي الواقع يف نفوذ مسغاف 

تم تسويته وترتيبه. مئات قسائم البناء معافاة من املناقصة، مبلكية الدولة، 

تم تسويقها وما زالت تطور وتسوق ألبناء املكان فقط يف بلدات بدوية يف 

مسغاف وهكذا جيد! دولة إرسائيل تسلم أرايض مقابل دفع رمزي ألبناء 

املكان يف البلدات العربية يف إرسائيل. وكذلك يف املدن. ال يوجد استيعاب 

املدينة  أكرث يف  يدفع  مناقصة من  يوجد تسويق عرب  العربية. ال  باملدينة 

الدولة أن تكون ابن  العربية. الطريق الوحيد الستالم قسيمة بناء مبلكية 

املكان أو الزواج من ״ابن املكان״.

أنا يهودي. أبنايئ وأحفادي أبناء املكان أيضا. يوجد لهم أيضا ارتباط مجتمعي 

وثقايف باملكان الذي ولدوا وترعرعوا فيه. هم أيضا بحاجة لحلول سكن متاح. 

رغم كونهم يهودا!

الجليل هو ريف دولة إرسائيل. كل الريف بجغرافيته ومجتمعيته بحاجة 

للتنمية والتشجيع للحد من اتساع الفوارق مقابل مناطق املركز. هكذا يف كل 

مكان بالعامل. اليهود يف الجليل هم أقلية. هكذا كانوا ويبدوا أنهم سيكونوا 

اإلهامل  املشكلة.  ليسوا  اليهود  غريبا.  جسام  ليسوا  اليهود  ولكن  كذلك. 

والعنف هم املشكلة. االستيطان اليهودي هو ليس الحل لكل املشاكل ولكنه 

ميكن أن يكون جزءا من الحل. نحن هنا يك نبني ننتج ونعمل. نحن هنا ليس 

يك نيسء ألحد.

بالزراعة،  االقتصاد  بنفس  أعمل  العريب.  املجتمع  تدار يف وسط  كل حيايت 

بالصناعة، بالسياحة ولخدمة الجمهور. أخدم بإخالص جمهور عريب كبري قدر 

املستطاع وعىل أحسن وجه عىل مدار عرشات السنوات. سأواصل العمل مع 

نظرايئ وجرياين اليهود والعرب! 

ُشكلت حكومة يف إرسائيل. مل تكن هذه الحكومة التي متنيتها ولكن هذه 

جهة  كل  أمام  مفاوضات  أدير  واليهود.  العرب  أمثل  أنا  رشعية.  حكومة 

بإخالص، من أجل مصلحة مواطني مسغاف. عىل هذا النحو أو غريه فإن 

شباب مسغاف بحاجة إلمكانية إقامة بيوتهم بالبلدة التي ولدوا وترعرعوا 

فيها-كل مواطني مسغاف، عربا ويهودا! يف االتفاقيات االئتالفية التي وقع 

عليها، األسبوع املايض، عشية تشكيل الحكومة، وضعت بنود تلزم الحكومة 

لتطوير  أساسية  موانع  ثالثة  أصل  من  إزالة 2  بشكل خاص عىل  بالعمل 

بلدات مسغاف -تطبيق الئحة لجان القبول وأسعار األرض. املانع الثالث 

واألصعب منها جميعا لالخرتاق هو املانع التخطيطي. أواصل العمل يف هذا 

األمر وأنا متفائل. اعطاء حق األولوية للتقدم وتطوير الشوارع، املستشفيات 

واملؤسسات التعليمية والثقافية وتشجيع تطوير األعامل - كلها مصريية من 

أجل سد الفوارق مقابل ״دولة تل أبيب״.

شاركت األسبوع املايض، يف جلسة تلخيص السنة املنتهية مع هيئة املجلس. 

ال يوجد شك بأنه طرأ تغيري كبري عىل عمل املجلس خالل فرتة هيئة املجلس 

الحالية. تطوير أعامل، زيادة دعم البلدات، زيادة الدعم للتعليم، للدورات 

والشبيبة، وكذلك للجيل الثالث، وتوزيع النشاطات للعناقيد والبلدات. كلنا 

نتوقع سنة تطوير ومنو اخرى يف-2023. 

شاركت يف جلسة مع ممثيل بلدة هار شخانيا حول موضوع مواصلة العمل 

عىل تخطيط توسيع البلدات.

رسرت يف استضافة عائلة كرمي من موران ولتقديم شهادة تقدير لباز كرمي 

بعد متيزها يف رياضة الرماية بالقوس والنشاب - بالنجاح! 

شاركت يف الجولة التي قام بها طاقم التوجيه لغابة سيغف. العامل واملنطقة 

تتغري وتتطور. الغابة هي أمانة لصالح الجمهور واألجيال القادمة. سنعمل كل 

ما بوسعنا للمحافظة وحامية الغابة خالل ״ورديتنا״. 

جمهور  ممثيل  والتقيت  وتحدثت  البلدات  كل  سكرتريي/مديري  التقيت 

ومواطنني من كورنيت، شخانيا ومنوف، عرب النعيم، موران، وادي سالمة 

ويوفاليم. 

ألخوته  نفسه  عرّف  الصديق  يوسف  ״ويتقدم״.  فصل  السبت  يوم  قرأنا 

وسامحهم رغم أنهم تسببوا ببيعه للعبودية. خالل سنوات املجاعة يف مرص 

قام كل سكان مرص ببيع ممتلكاتهم وأرضهم لفرعون، ويف نهاية األمر حريتهم 

أيضا. استُعبدوا لفالحة أرايض فرعون، واحتفظوا ألنفسهم بقسط من اإلنتاج 

ملعيشتهم واالستمرار يف فالحة األرض. 20% رضيبة للعبيد الذين يفلحون أرض 

فرعون، و-80% يتبقى عندهم؟ ما هي العبودية؟ واألهم ما هي الحرية؟ يف 

ظروف يومنا قرض بنيك بقيمة 20% من الدخل هل يعترب عبودية؟ اإلدمان 

عىل مستوى معيشة غري قابلة للتحقيق هذه عبودية؟ األهم، هل من يعترب 

نفسه ״حرا״ قادر عىل كراهية ״اآلخر״ حقا؟ أسبوع جيد!

0101
2023
ג ״ פ ש ת ת  ב ט ׳  ח


