
قبل أسبوع، عشية عيد ״شفوعوت״، فكرت بأنني لن أكتب ״يوميايت״. يوم األحد كان كل يشء 

اعتيادي. التقيت مجموعة تحضريية للتقاعد يف ״مرحافيم״، والتقيت إدارة بلدة كمون. 

عندما بدأت حملة حاريس السور. كثري من املواطنني أعلنوا، يوم اإلثنني، عن استعدادهم الستضافة 

عائالت من الجنوب. قمت مساء اإلثنني بزيارة عائلة نيكوال برأس العني، مبناسبة عيد الفصح. 

رأيت أثناء عوديت إىل البيت آالف الناس عىل الدوار املركزي يف عرابة. املئات أدوا صالة الرتاويح 

بالشوارع، وعرشات الشبيبة رفعوا أعالم فلسطني وانشغلوا بتأجيج املصلني. بعد وقت قصري عىل 

مروري من هناك أبلغوين بأن الشارع أُغلق بشكل تام. ويف اليوم التايل )الثالثاء( الساعة الثامنة 

والنصف أُغلقت كل الشوارع. كنت عىل تواصل مع الرشطة وكل البلدات. وتبني يف صباح يوم 

األربعاء أن هناك حاجة لعمل هنديس معقد من أجل إخالء محاور تم إغالقها يف وادي سالمة 

والحسينية.  فحصت الشارع الرئييس يف سخنني وعرابة وبعد أن تيقنت أنه خال بشكل نهايئ 

من  مبكرا،  إرسائيل،  رشطة  طلبت  ملسغاف.  لوطيم  من  باألوالد  ممتلئة  باصات  ثالثة  رافقت 

املجلس ترسيح األوالد وإلغاء الفعاليات. ترصفنا حسب توصيات الرشطة وأجرينا األخالء وأبلغنا 

املواطنني بذلك. 

بالقوة.  الشوارع  إخالء  عدم  هي  للرشطة  الصادرة  التعليامت  االحتواء.  سياسة  الرشطة  تنتهج 

تقديرات الرشطة هي تفضيل إغالق الشارع عىل املس باملتظاهرين. واملخرتقني للقانون واملشاغبني.  

تتواجد بلدات مسغاف يف مجال خمس محطات رشطة، تخضع لثالثة مناطق مختلفة. مل يكن 

بالغات وتقارير حول إغالق شوارع. يف وقت الحق توقفت طواقم رشكة الكهرباء، نجمة داوود 

الحمراء وسلطة اإلطفاء توقفت عن الوصول، ويف ساعات النهار أيضا. اضطررت لتدخل املناصب 

العليا من أجل تحريك رشكة الكهرباء للوصول إىل وادي سالمة مع مرافقة أمنية. كانت تشويشات 

مستمرة بتزويد الكهرباء يف معليه تسفيا، رأس العني، لوطم ووادي سالمة. 

التشغيل،  أنا ومسؤويل األمن يف املجلس ومبساعدة مركز االستعالمات يف املجلس ومركز  بدأنا 

برتكيز املعلومات املهمة ملواطنينا وابالغهم واستقبال بالغاتهم. تجولنا كل اليوم ببلدات املجلس 

البلدية  الطوارئ  طواقم  مع  وتحدثت  التقيت  وللتفريق.  للتجميع  السفريات  نظام  وشغلنا 

ومركزي األمن يف البلدات ومع كل عنارص الرشطة، اإلطفاء واإلنقاذ واألمن. أيقنت بأنه ال ميكن 

الحواجز ترصف مرفوض وغري قانوين حيث سمحوا مرور  البلدات. كان يف بعض  الوصول لكل 

اليهود. مواطن من متسبيه أفيف، الذي حاول الوصول لبيته عن طريق طمرة  العرب ومنعوا 

هوجم وأصيب بجراح. بدأت بسلسلة توجهات للرشطة، حرس الحدود،  للجيش ووزارة الدفاع. 

ومع الوقت أجريت مقابالت يف وسائل اإلعالم. 

مقابل كل هذا، حافظت وبقيت عىل تواصل مع نظرايئ رؤساء السلطات املحلية العربية. رئيس 

بلدية طمرة بشكل خاص، شجب االعتداء الذي جرى يف بلده. مع مرور الوقت انضم لشجب 

العنف كل رؤساء السلطات املحلية املجاورة. 

بيان مشرتك

سأواصل العمل، هذا األسبوع، مع قيادات املجتمع العريب من أجل وقف العنف ونرش الشجب 

ووقف اإلخالل بالنظام والشغب. كان رؤساء السلطات املحلية دير األسد، طمرة، نحف، كوكب 

كان  البدوية  البلدات  يف  العنف.  للجم  مبارشة  وتدخلوا  مواطنينا  مبساعدة  مشاركني  وآخرين 

نشاطا مكثفا من قبل رجال الدين واملجتمع من أجل وقف الهيجان.

النشاط. متظاهرين أقل، أقل مظاهرات، أقل أعامل  التغيري بأمناط  بدًءا من يوم أالحد سيبدأ 

شغب جامعية، أقل إغالق شوارع، أكرث أعامل عدائية واستعامل السالح ووسائل التخريب. 

كان نشاطا غري عاديا، مساء السبت، يف شوارع مؤدية إلشحار، توفال، إفطليون، هراريت، وقريبا 

من اشبال. 

البلدات عشية  األمن يف كل  باملؤمتنني عىل  والتقيت  أماكن مختلفة،  بزيارة  السبت  يوم  قمت 

مظاهرات يوم النكبة. تلقينا مؤازرة جدية ومساندة بالحراسة عىل البلدات من حرس الحدود 

ومن الجبهة الداخلية. 

سنزيد هذا األسبوع من الجهود لتلقي مؤازرة للحامية يف البلدات وفتح محاور مغلقة.

يف كل بلدات مسغاف اليهودية والعربية توجد حالة استنفار كبرية للتطوع والتنظيم املجتمعي 

واملجتمعات الداخلية. النشاط يف جبل كمون هو مشرتك لبلدات ثالث- عرب ويهود معا. توجد 

لكل  رائعة  اجتامعي، مجتمعية وسياسية  متبادلة، مسؤولية وتعاون  مبادرات كثرية ومساعدة 

الجهات. مل تسجل يف املجتمع اليهودي يف مسغاف أي حالة عنف واحدة أو مخالفة للقانون.  

توجد الكثري من املبادرات والتعاون والحوار بني البلدات وبني املواطنني عىل املستوى املحيل. 

ال يوجد شك بأنه تم تجاوز الخطوط الحمراء. ال شك بأن نسيج العالقات بني اليهود والعرب قد 

ترضر.  ال يوجد شك بأن عالج الرشطة ليس فاعال وغري كاف وأن بلدات مسغاف مل تتلق جوابا 

لالحتياجات الرضورية والرشعية مثل حرية الحركة. ال يوجد شك بأن مشكلة العنف يف املجتمع 

العريب انقلبت كالغول، وتستوجب  عالجا عميقا ومتواصل. ال شك بأن األقلية اليهودية يف قلب 

الجليل تحتاج لرد عىل تهديد جديد ومقلق. 

حتى اآلن مل نستنفذ امكانياتنا. نعرف الدفاع عن أنفسنا. يف مرحلة معينة يتحول تقييد الحركة 

التنقل  تقييد حرية  باالعرتاض عىل  الحق  النفس هو حق طبيعي ويشمل  الدفاع عن  لهجوم. 

والحركة. صربنا وتسامحنا عىل املحك يف هذه األيام.  وبهذا أيضا مل نستنفذ قدراتنا.

من الطبيعي أن ال تتوافق كلاميت دامئا مع كل واحد من مواطني مسغاف ألسباب مختلفة. ومع 

كل هذا نحن يف أيام امتحان، وكلنا تحدي للتعاون يف ظروف صعبة. باإلضافة للحرب العسكرية 

وهجوم الصواريخ عىل املواطنني واملجمعات السكانية يف الجنوب واملركز.. أود أن أقول لكم-« 

بني شعبي أنا أعيش« عميًقا. ليال ونهارا. بالرساء والرضاء. بالسهل والصعب. أصغي لكم. أعمل 

أيضا. نحن نعتمد عىل إمياننا  بأنكم هكذا  من أجلكم بأسلويب وحسب فهمي وإداريك. أعرف 

ومجتمعنا. نحن سنزداد قوة ومتانة. ال يوجد لدي شك بذلك. 

 

شاركت األسبوع املايض، يف بجلسة مع وزير األمن الداخيل، مدير عام الرشطة، رؤساء سلطات 

اللوائية للتخطيط والبناء، إدارة  اللجنة  محلية بيت هكريم، إدارة بارك ترديون، إدارة هحكال، 

اللواء يف سلطة الطبيعة والحدائق، لجنة الرفاه يف مركز الحكم املحيل ولجنة األمن يف مسغاف. 

رأس  من  جمهور  وممثيل  مواطنني  والتقيت  موريشت  ملدرسة  زيارة  املايض،  األسبوع  أجريت 

العني،  كمون،  كيشور، يوفاليم، تسوريت، غيلون، موريشت،  اشحار، توفال واشبل. 

 

ولكنها  الحركة.  ولرتتيب  لنظام  ونتائج  ״أعرثي״  قوائم  األوىل  للوهلة  يوجد  بالصحراء  قصة  يف 

بالحقيقة توضح لنا االرتباط املتبادل بني البرش. مسؤولية الجميع لتوفري الوسائل والقوة البرشية 

للعمل املقدس ونظام العمل يف الوضع الثابت واملتحرك. أبدية إرسائيل ليست كذبة. غدا عيد 

حلو- عيد منح التوراة، عيد سعيد، مناسبات سعيدة، أعياد وأوقات للرسور! 

مع خالص املودة واالحرتام,

داين عربي
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