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انتج هذا املستند بفضل الدعم املالي لالحتاد االوروبي. املضامني 

الواردة في هذا املستند تقع على مسؤولية "شبابيك" وال تعكس 
بأي شكل من األشكال موقف االحتاد األوروبي.

מסמך זה הופק בתמיכה כספית של האיחוד האירופי. 
התכנים במסמך זה הם באחריות בלעדית של "חלונות" 
ובשום אופן אין לראות אותם כמשקפים את עמדות 

האיחוד האירופי. 
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مؤملاً رؤية اليهود يحتفلون بعيد استقاللهم 
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קוראות יקרות, קוראים יקרים
עצוב, ששמחה של אחד היא אסון לאחר. כבר 60 שנה:  

60 ימי עצמאות ו- 60 ימי נכבה. ימים מאושרים עם 
חגיגות עד אור הבוקר, זיקוקים ומוזיקה לעם אחד, לצד 

ימים עצובים, של כאב ואבל לעם השני. 

אנחנו מקוות שבעתיד יהיה יום שנחלוק את שמחת 
העצמאות שתהיה לשני העמים, ונחגוג יחד את השלום.

אנחנו מקוות שאתם, הקוראים והקוראות, תלמדו 
מהעיתון את שני ההיבטים של הסכסוך ותבינו שצריך 
להכיר ולהבין את שני הצדדים, כי זה חשוב כדי שנוכל 

להגיע להסכמה על העתיד.

שלכם,    

בנות המערכת מתל-אביב    

قراءنا األعزاء،
من احملزن ان سعادة جانب هي كارثة اآلخر. مر 60 

عاماً، 60 عاما من االستقالل، و60 أخرى نكبة. ايام 
سعيدة مكللة باالحتفاالت حتى الفجر، واالعاب 

النارية واملوسيقى، وأيام ميلؤها االلم واحلزن لدى 
الشعب اآلخر.

نأمل مستقبال ان يكون يوم نتقاسم فيه افراح 
االستقالل لشعبينا ونحتفل معاً بالسالم.

نأمل قراءنا االعزاء ان تتعلموا من هذه اجمللة عن 
وجهتي النظر حيال الصراع وتفهموا ان هناك حاجة 

لالعتراف وفهم الطرفني، هذه النقطة في غاية 
االهمية لننجح في الوصول الى اتفاق مستقبلي.

منكم واليكم،    

بنات هيئة التحرير من تل ابيب   

29-28 29-28  شو شايفني من شباك الدار؟   
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 “לילד תהא הזכות לחופש ביטוי”
“يحق للطفل التمتع  بحرية التعبير”

 البند الـ  13 من ميثاق االمم املتحدة بخصوص حقوق الطفل
סעיף 13 מתוך אמנת האו”ם בדבר זכויות הילד

»هذه األرض ليست فقط للفلسطينيني، بل هي لنا 
أيضا وعلينا ان نتقامسها«

"הארץ הזו היא לא רק של הפלסטינים, היא גם 

 שלנו ואנחנו צריכים לחלוק בה"

תגובה למכתבה של רים אבו שמסייה מרמאללה שפורסם 

בגיליון שעבר.

הי, קוראים לי איה שחר ואני בת כמעט 12.

רציתי להגיד לך, שאני יהודיה שגרה בירושלים ומאוד 

תומכת בדעתך. אני לא מסכימה עם דעותיו של ראש 

הממשלה כיום. רציתי בעיקר להגיד לך, שרוב האנשים 

בארץ הזאת הם לא מתנחלים, ורובם חושבים שצריך 

לתת לפלסטינים את השטחים הכבושים מ 67’ כמו 

יהודה ושומרון. לפני שלוש שנים בערך פינה ראש 

הממשלה אז, אריאל שרון, את גוש קטיף ועוד כמה 

התנחלויות. אני חושבת שהמהלך הזה היה ממשיך אם 

אריאל שרון לא היה נכנס לקומה. יש דבר אחד שאיתו 

אני לא מסכימה איתך, והוא שהארץ הזו היא רק של 

הפלסטינים. היא גם שלנו ואנחנו צריכים לחלוק בה. 

כשהייתי קטנה, המצאתי לי משחק שבו הארץ הייתה 

מחולקת לשניים: חלק אחד לאלה שלא רוצים להיות 

במדינה אחת עם העם השני, והחלק השני לאלה שכן 

רוצים.

היום אני כבר גדולה ומבינה שהעניינים הרבה יותר 

מסובכים ודבר כזה לא יכול לקרות. אבל יש לי שאלה, 

באיזה צד את היית בוחרת להיות? בצד של אלה שחיים 

בשמחה ואחווה אחד עם השני או בצד האחר?

אני אשמח אם תישלחי לי תגובה בעיתון הבא.

رد على رسالة رمي ابو شمسية من رام اهلل التي نشرت                

في العدد السابق.

حتياتي، اسمي آية شاحر وعمري تقريباً 12 عاماً. 

 أود أن أقول لك إني يهودية وأسكن في القدس. 

أوافقك الرأي متاماً وال أوافق رأي رئيس احلكومة احلالي. 

أود أن أقول لك إن أكثرية الناس في هذه الدولة ليسوا 

مستوطنني، وإن األغلبية تعتقد أنه علينا اعطاء 

 الفلسطينيني االراضي احملتلة عام 1967 مثل 

يهودا والسامرة. قام رئيس احلكومة اريئيل شارون 

قبل ثالث سنوات باخالء مستوطنة غوش قطيف 

ومستوطنات أخرى. أعتقد أن هذا االخالء كان ليستمر 

لو لم يكن اريئل شارون يعاني من الغيبوبة. هناك أمر 

واحد ال أوافقك عليه وهو عندما ذكرت أن هذه األرض 

فقط للفلسطينيني. هذه األرض لنا أيضا وعلينا ان 

نتقاسمها. حني كنت صغيرة اخترعت لعبة كانت 

فيها االرض مقسمة الى قسمني: قسم ملن ال  يرغب 

في التواجد في دولة واحدة الى جانب الشعب اآلخر  
وقسم ثان ملن يرغب.  

اليوم كبرت وفهمت ان االمور اكثر تعقيداً وأن هذا األمر 

ال ميكن حدوثه. لكن لدي سؤال، في أي جانب كنت 

تختارين أن تكوني؟ بجانب من يعيش في سعادة وإخاء 

مع اآلخر أو بجانب الرافضني للتعايش مع اآلخرين؟ 

يسعدني إن أجبت على سؤالي في العدد القادم .

اليكم مقطع من مقال مفصل حول املوضوع سوف يرد 

بالكامل في العدد القادم.

بقلم: ايوب النصاصرة وحمزه الددا ومحمد 

واسامة ابو عجاج، جميعنا في الصف التاسع:

من الواضح أن الدولة االسرائيلية تشن منذ 

فترة حربا شاملة على الوجود العربي في النقب 

والقائم منذ مئات السنني قبل قيام كيان دولة 

اسرائيل. ومن الواضح ان القضية ال تتعلق بهدم 

بيت او بيتني بحجة » البناء الغير مرخص« ال بل 

ان االستراتيجية اجلديدة تهدف الى هدم شامل 

للبيوت وازالة قرى عربية عن الوجود. وقبل فترة 

وجيزة تعرضت بيوت قرية جروال ابو الطويل التي 

تقطنها عائلة الطاللقة الى  الهدم شبه الكامل 

حيث هدمت السلطات االسرائيلية اكثر من 17 

بيتا. وها هي تستهدف اليوم قرية النصاصرة 

وعائلة النصاصرة وتوزع اوامر هدم على كامل بيوت 

القرية البالغ عددها اكثر من 100 بيت يقطنها 

املئات من العائالت أصحاب األرض األصليني.

تابع في العدد القادم...

“לפני כשלוש שנים, פינה ראש הממשלה אז, אריאל 
שרון, את גוש קטיף ועוד כמה התנחלויות.”

“قام رئيس احلكومة اريئيل شارون قبل ثالث سنوات 
باخالء مستوطنة غوش قطيف ومستوطنات أخرى.”
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 رسائل إلى هيئة املراسلني
 מכתבים למערכת הכתבים

קטע מכתבה בנושא שתפורסם בגיליון הבא.

מאת: איוב אל-נצאצרה, חמזה אל-דאדא, מחמד 

ואוסאמה אבו עג’אג’. כולנו בכיתה ט’:

ברור למדי שמדינת ישראל מנהלת מלחמה כוללת מזה 

זמן רב נגד הקיום הערבי בנגב, קיום של מאות שנים 

לפני הקמתה של מדינת ישראל. ברור גם שהנושא לא 

קשור בבית או בשני בתים אלא בתירוץ של “בנייה לא 

מאושרת”. ולא רק זה, אלא רואים גם שהאסטרטגיה 

החדשה מכוונת להרס כולל של בתים ומחיקתם של 

כפרים ערבים באזור הנגב. לפני תקופה קצרה הרסו 

הרשויות הישראליות כליל את הכפר ג’רוואל אבו 

טוואייל שגרה בו משפחת אל-טלאלקה, והרסו יותר     

מ- 17 בתים. והנה הן היום מתכוונות להרוס את הכפר 

אל-נצאצרה ומחלקות צווי הריסה לכלל בתי הכפר 

שמונה יותר מ-100 בתים וגרות בו מאות משפחות שהן 

בעלי האדמה המקוריים.

המשך בגיליון הבא....    

»ملاذا ترفض الدولة اإلسرائيلية منح عرب النقب رخص 
البناء  وحق العيش على أراضيهم ويف ديارهم التارخيية؟« 

“למה מדינת ישראל מונעת מערביי הנגב היתרי בנייה 

 ואת הזכות לחיות על אדמותיהם ובתיהם ההיסטוריים?” 

“تعرضت بيوت قرية جروال ابو 
الطويل الى  الهدم شبه الكامل 

حيث هدمت السلطات االسرائيلية 
اكثر من 17 بيتا”

“הרשויות הישראליות הרסו כליל 
את הכפר ג’רוואל אבו טוואייל, 

נהרסו יותר מ-17 בתים”

יהודה ושומרון )יו”ש( 

השם הישראלי הרשמי לשטחי 
הגדה המערבית.  

يهودا والسامرة 

 هو االسم االسرائيلي 
الرسمي ملنطقة الضفة 

الغربية. 



فردوس قدح، من كفر مندا

الى اوفير بن آري من تل ابيب، زاوية نحن املراسالت

لقد استعملت كلمة قاسية في التعريف, فكلمة مخرب تعني 

ارهابي كما وضح في العدد االخير, اذن فكل انسان يسبب االذى 

للغير بشكل متعمد يكون ارهابيا, وهنا اسمحي لي ان اخبرك 

انكم شعب يربي االرهاب. انظري من حولك كم شاب وفتاة يؤدون 

اخلدمة العسكرية في املدن والقرى الفلسطينية وكما هو معروف 

لكل العالم واحلقيقة الظاهرة ان جنودا يضربون ويخربون ويدمرون 

ويسببون االذى بقصد وبشكل متعمد واحيانا من اجل املرح في 

ساعات الليل والنهار. اذن من هو )اخملرب=االرهابي(؟ واعلمي ان لكل 

فعل ردة فعل وان »اخملرب« الفلسطيني لم يفعل هذا اال رداً للفعل 
الذي فعله جنود دولتك

»الدميقراطيه املدافعة عن حقوق االنسان!!!! «

פרדוס קדח, מכפר מנדא:

לאופיר בן ארי מתל-אביב, פינת אנחנו הכתבים

השתמשת במילה קשה לשימוש. המילה מחבל פירושה טרוריסט, כפי שעלה בגיליון האחרון. על כן, כל בן-אדם 

שפוגע באחר באופן מכוון הוא טרוריסט. לכן, הרשי לי לחדש לך, שאתם עם שמטפח את הטרור בקרבו. הסתכלי 

מסביבך - כמה בחורים ובחורות משרתים בצבא בערים ובכפרים הפלסטינים, וכפי שידוע לכל העולם והאמת גלויה 

לכל, חיילים מכים, מחריבים, הורסים ופוגעים באחרים בכוונה ולפעמים בשביל הכיף שלהם בשעות הלילה והיום. 

ובכן, מי הוא זה הטרוריסט )מחבל=טרוריסט(? תדעי לך, שלכל פעולה יש תגובה ושה“מחבל” הפלסטיני מגיב 

לפעולות של חיילי המדינה שלך -  “הדמוקרטית המגינה על זכויות האדם”!!!!

يعقوب صايج، 14 عاماً من بير زيت:

ال أجد اختالفا بيني وبني أي شاب في جيلي 
سوى أنني أعيش حتت وطأة االحتالل اإلسرائيلي. 

هذا االحتالل يؤدي إلى ارتفاع نسبة الهجرة، 
لكن النسبة األكبر من الفلسطينيني صامدة 

متمسكة بأراضيها وبيوتها. آمل أن أشهد 
فلسطني يوماً ما حتتفل باستقاللها. حلمي أن 

أكون طبيباً لكي أقدم املساعدة ملن يحتاجها 
من املصابني 

واجلرحى ولكل 
من يعاني من 

االحتالل.
אני לא מוצא 

הבדל ביני לבין 

 יעקוב סאיג’, בן 14 מרמאללה:

כל נער בן גילי אחר, חוץ מזה שאני חי 
תחת עול הכיבוש הישראלי. כיבוש זה מביא 
לעליה באחוז המהגרים, אבל רב הפלסטינים 

חזקים ונאחזים באדמותיהם ובבתיהם. 
אני מקווה, שיום אחד ייצא לי לראות את 
פלסטין חוגגת את עצמאותה. החלום שלי 
 הוא להיות רופא כדי לטפל בפצועים ובכל

 מי שסובל מהכיבוש.  

 

וועד אבו ע’נים, בת 14.5, מהכפר כסייפה שבנגב:
בספרים. מאז שהייתי קטנה רציתי להיות עורכת דין, התחביבים שלי הם כדורגל, שחייה ולפעמים עיון מ- 5 אחים ו- 3 אחיות )אני הקטנה מבין האחיות שלי(. התיכון אל-פארוק. אני גרה עם בני משפחתי המורכבת מרחבא, אני וועד, תלמידה בכיתה ט’ בבית הספר 

זאת גם התקווה של אבי. 
היה קורס “מועדון השנה השתתפתי בכמה פרויקטים. הראשון שבהם 

המתמטיקה” שהתקיים 
באוניברסיטת בן גוריון. 

הפרויקט מאוד עזר 
לנו להבין את מדע 

המתמטיקה. לאחר מכן, 
השתתפתי בפרויקט 

על אנשים עם צרכים 
מיוחדים. הקורס נתן לנו 

הזדמנות להכיר אנשים 
שסובלים ממוגבלויות 

גופניות או שכליות. 
דרך הפרויקט הצלחתי 

להבין כיצד אפשר לעזור 
להם, ובאיזו צורה להתייחס 

לגבי גורלם במציאות. אני מקווה שהדם הפלסטיני שהפלסטינים בארץ מתמודדים איתם, כמו עוני ופחד ולדון במצב הפלסטיני )ערביי 48( ועל הסבל והבעיות מכפרים שונים ופתח בפנינו את האפשרות לדבר “חלונות” בבית הספר, שעזר לנו להכיר אנשים אחרים לזולת ולפיתוח הכפר. השתתפתי השנה גם בפרויקט אליהם, ולפתח רוח התנדבות אצל הנוער לעזרה 
יחזור לאדמתו ואנשאללה עוד יחזור.

מודה לעיתון חלונות על שפתח בפנינו את האפשרות 
להביע את דעותינו.

                           להתראות, 
                                                וועד   

وعد أبو غنيم، 14.5 من قرية الكسيفة - النقب
مدرسة الفاروق الثانوية. اسكن مع عائلتي املكونة مرحبا أنا وعد وأدرس في الصف التاسع في 

من 5 إخوة و 3 أخوات  )أنا اصغر أخواتي(. 
في الكتب. منذ صغري وأنا أمتنى أن أصبح محامية من هواياتي كرة القدم والسباحة وأحيانا املطالعة 

كما أنها أمنية أبي.
شاركت هذا العام في 

عدة مشاريع أولها »نادي 
الرياضيات« املقام في 

جامعة بن غويون فقد 
ساعدنا هذا املشروع 
كثيرا في فهم علوم 

الرياضيات؛ ومن ثم 
مشروع لألشخاص ذوي 

االحتياجات اخلاصة, 
فقد استفدت كثيرا 

من هذا املشروع بحيث 
تعرفت على أشخاص 

يعانون من عجز جسماني أو 
عقالني فاستطعت أن افهم 

كيف نستطيع أن نساعدهم ونتعامل معهم. 
ساعدتنا الدورة أيضا في تنمية روح التطوع 
لدى الشباب ملساعدة الغير وتطوير القرية. 

بعدها قمت باملشاركة في مشروع »شبابيك« 
في املدارس األمر الذي ساعدني في التعرف على 

أشخاص من قرى مختلفة وأيضا أتاح لي الفرصة 
للتحدث واملناقشة حول الوضع الفلسطيني 

)عرب الـ 48 ( وعن املعاناة واملشاكل التي 
يواجهها الفلسطينيون في البالد من فقر وخوف 

حيال مصائرهم في الواقع. أمتنى أن يرجع الدم 
الفلسطيني إلى أرضه وإن شاء اهلل سوف يعود .
اشكر مجلة شبابيك على أنها فتحت لنا اجملال 

للتعبير عن آرائنا. 
                            الى اللقاء،

                                                 وعد 
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 “לילד תהא הזכות לחופש ביטוי”
»يحق للطفل التمتع  بحرية التعبير«

 البند الـ 13 من ميثاق االمم املتحدة بخصوص حقوق الطفل
סעיף 13 מתוך אמנת האו”ם בדבר זכויות הילד

 رسائل إلى هيئة املراسلني
 מכתבים למערכת הכתבים

»اذن من هو االرهابي؟«
“ובכן, מי הוא זה הטרוריסט?” 

»آمل أن أشهد فلسطني يوماً ما حتتفل باستقالهلا«
“אני מקווה שיום אחד ייצא לי לראות את פלסטין חוגגת את עצמאותה”

»ساعدتنا الدورة أيضا يف تنمية روح التطوع لدى الشباب 

ملساعدة الغري وتطوير القرية«

“הקורס עזר לנו לפתח את רוח ההתנדבות אצל הנוער 

לעזרה לזולת ולפיתוח הכפר”

 “חיילים מכים, מחריבים...”, ג’נין 2002

 »جنود يضربون ويخربون...« جنني 2002

 مظاهرات احتجاجية ضد االحتالل، رام اهلل، 2008.
 2008. הפגנות ברמאללה נגד הכיבוש

הכפר כסייפה שבנגב قرية الكسيفة - النقب
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اجلس هنا امام حاسوبي بعيدة وقريبة في ذات 
الوقت. وجهي متلؤه الدموع والفزع ال يكل عني. 

عقلي رافض لفهم هذا اخلبر الفظيع الذي حصل.

اجل، انا احتدث عن اجملزرة الفظيعة التي حصلت 
في املعهد التلمودي في القدس. لقد امضيت ليلة 

االمس جالسة محدقة في التلفاز وعيناي جفت 
من الدمع وعلبة احملارم ملقاة امامي. لم استطع ان 
التقط الصور املريبة التي بثت. االمر ال يعقل بتاتا. 
كمواطنة في دولة واقعها اليومي صعب وعنيف، 

في دولة اعتادت على رؤية احلادثة التي حصلت 
باالمس، قلبي يئن من احلزن وااللم.

اضحت االحداث اعتيادية – هم يذبحون من صفوفنا 
ونحن نقتل من صفوفهم، وهم يذبحون ونحن 

نقتل، وهكذا على هذا احلال. انا اعي الكلمات التي 
استخدمها واقف من ورائها. لكن ان كانت الكلمات 
حتمل ذات املعاني ملاذا استخدمت كلتاهما؟ لسبب 
بسيط وانه لكلمة »ذبح« وقع افظع من وقع كلمة 

»قتل« حتى لو كان املعنى واحد فظيع وحزين. 
وهكذا ايضا افعالهم – مفزعة ومروعة. 

حني يقومون بافعال ضدنا فانهم يقومون بها ضد 
ابرياء واشخاص عزل لم يفعلوا لهم شيء سوى 

العيش في الدولة الغير هادئة كاسرائيل. اما نحن 
فحني نقوم باعمال ضدهم نحاول باقصى جهدنا 

اال نصيب املدنيني. حني نفعل نقصد قتل االرهابيني 
 الكبار الذين تتلخص حياتهم بذبحنا وسفك

دماء اليهود. 

انا على معرفة اني متطرفة لكن هكذا تخرج 
الكلمات من قلب جريح وغاضب. كّلت قواي العود 
واكرر لنفسي ان الوضع صعب وبائس، يكفيني ان 

1. هم ليسوا الوحيدين من يقتل االبرياء

15/3/2008 15:32

بقلم: شاي من تل ابيب 

2. حماس واخملربون ليسوا الوحيدين من يقتل االبرياء. 
قليلون فقط ممن اغتالهم اجليش في الشهر االخير 

انتموا حلركة حماس وكانوا مسلحني. اغلبيتهم 
مواطنني ونساء واطفال عزل. ال احاول الدفاع عن احد 

اردت فقط ان اضع النقاط على احلروف. 

3 رد لـ 1

18/3/2008 22:08

بقلم اساف من القدس

حتى لو كان كالمك على صواب )باعتقادي هو بعيد 
عن ان يكون( ما زال كالمها صحيحا: ال يقتل اجلنود  

العرب بدون سبب! حتى ولو اصيب مواطنون في عملية 
ما، فقد كان املقصود قتل مخرب!! ال مجال للمقارنة 

بني مخرب املعهد التلمودي او من  يدخل منهم الى 
مطعم او باص بهدف ذبح اكبر عدد ممكن من اليهود 

وبني اجلنود االسرائيليني! اخملربون ال يفرقون بني قتل جنود 
وقتل مواطنني، ما يهمهم هو الذبح! ليس هناك مجال 
للمقارنة بني هذا وعمليات اجليش التي يقتل فيها بدون 

قصد املدنيون أيضا!!! 

اكتب هذه الكلمات واكررها في خاطري. انهي كلماتي 
بتقدمي التعازي. جعل اهلل روحكم سارية في احلياة.
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 אני יושבת כאן מול המחשב, כשאני כל כך רחוקה ועם זאת 
- כל כך קרובה. פניי כבר רטובות מן הדמעות, וההלם לא עוזב 

את מוחי. המוח שלי מסרב לקלוט את הדבר הנוראי הזה. 

אם עדיין ישנן תהיות, אז כן. אני מדברת על הטבח הנוראי 
שהתרחש ב«ישיבת הרב« בירושלים. את ליל האתמול ביליתי 

בישיבה מול מסך הטלוויזיה, כשעיניי כבר יבשו מדמעות 
וערמת טישיו מונחת לידי. לא יכולתי לקלוט את התמונות 

הנוראיות שחלפו מנגד עיניי, לא יכולתי לעכל את ההלם 
והזוועות הקשות האלו. זה פשוט לא נתפס. 

בתור אזרחית במדינה שבה המציאות היום- יומית היא כל 
כך קשה ואלימה, במדינה שבה אירוע מסוגו של האירוע 

שהתרחש אמש כבר נכנס לשגרה- לבי צבור ומלא, אפשר 
להגיד - שיותר מידי.

השגרה כבר קבועה- הם רוצחים לנו, ואנו הורגים להם, 
ושוב הם רוצחים לנו ושוב אנו הורגים להם וחוזר חלילה. 
אני בהחלט מודעת למילים שאני משתמשת בהן, ובכוונה 

השתמשתי במילים שונות אך עם אותה המשמעות. אך אם 
המילים בעלות אותה המשמעות מדוע השתמשתי בשתיהן? 

מסיבה פשוטה “לרצוח” נשמע הרבה יותר איום מאשר 
“להרוג” אפילו כשהמשמעות היא אותה משמעות נוראית 

ועצובה. וכך גם המעשים שלהם- יותר איומים ונוראיים. 

כשהם פועלים- הם רוצחים אנשים חפים מפשע,תמימים שלא 
עשו דבר רע מלבד לחיות במדינה לא שקטה כמו ישראל. 

לעומת זאת, כשאנו פועלים אנו עושים זאת בקפדנות שלא 
נפגע חס וחלילה באזרחים תמימים שלהם. כשאנו פועלים, 
אנו הורגים את בכירי הטרוריסטים שכל מפעל חייהם היה 

לרצוח ולשפוך דם יהודי. 

אני יודעת שאני קיצונית, אך ככה יוצאות המילים כשהן מלב 
פגוע וכועס. כבר אין לי כוח לחזור על זה ולהזכיר לעצמי כמה 

המצב במדינה הזאת קשה ועגום- וכבר כואב לי לרשום את 
המילים האלו ולחזור על אותם רגעי תופת במוחי. 

אני אסיים בהזדהות והבעת תנחומים. תהיה 
נשמתם צרורה בצרור החיים. 

1.הם לא היחידים שרוצחים אנשים חפים מפשע

15/3/2008 15:32

מאת: שי    ישוב: תל אביב

2. החמאס והמחבלים הם לא היחידים שהורגים אנשים 
חפים מפשע. רק חלק מהאנשים שבהם צה”ל התנקש 

בחודש זה היו חמושים של החמאס. חלק רחב מהם היו 
אזרחים, נשים וילדים חפים מפשע. אני לא מנסה להגן 

על אף אחד אני פשוט רוצה ליישר הדורים.

3.  תגובה ל- 1

18/3/2008 22:08

מאת: אסף    ישוב: ירושלים

אפילו אם הדברים שכתבת הם נכונים, )ולדעתי הם 
רחוקים מלהיות כך( עדיין היא צודקת ואף חייל לא 

יורה סתם על ערבים! אז אם בפעילות מסוימת מנסים 
לפגוע במחבל והורגים גם כמה אזרחים בטעות, זה 

רחוק מאוד!!! מלדמות למחבל שנכנס לישיבה, מסעדה 
או אוטובוס כאשר כל מטרתו היא לרצוח כמה שיותר 

יהודים! וממש לא אכפת לו אם הם חיילים או אזרחים, 
העיקר לרצוח! ואין בכלל מה להשוות לפעילות צה”לית 

שהורגת בטעות )!!!( גם אזרחים

 

  

מאת: ענבר ממקיף א’ בבאר-שבע
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 “לילד תהא הזכות לחופש ביטוי”
»يحق للطفل التمتع  بحرية التعبير«

 البند الـ 13 من ميثاق االمم املتحدة بخصوص حقوق الطفل
סעיף 13 מתוך אמנת האו”ם בדבר זכויות הילד

 رسائل إلى هيئة املراسلني
 מכתבים למערכת הכתב

האתר מקום מכאן הוא עיתון אינטרנטי בית-ספרי 
רב תרבותי ודו לשוני. האתר מתבסס על כתבות של 

בני נוער, יהודים וערבים, בנושאים כמו אזרחות 
פעילה, דו-קיום, אקטואליה, טבע וסביבה, מניעת 

אלימות ועוד. )מתוך האתר(.

املوقع مكوم مكان هو صحيفة مدرسية متعددة بقلم: عنبار من مكيف أ بئر السبع
الثقافات وثنائية اللغة الصادرة عبر االنترنت. 

يعتمد املوقع على تقارير فتية، يهود وعرب، يكتبون 
مواضيع مثل املواطنة الفعالة، التعايش، عن احلياة 
اليومية، والعلوم والبيئة، ضد العنف وغيرها )كما 

ورد في املوقع(.  هكذا تخرج الكلمات عن قلب جريح وغاضب

בפיגוע בישיבת “מרכז 
הרב” בחודש מרץ נרצחו 8  

תלמידים
قتل في عملية املعهد 
التلمودي في شهر آذار 

)مارس( املنصرم 8 طالب. 

هكذا تخرج الكلمات عن قلب جريح وغاضب



 

شلوم اميرة،
يسعدني انك اخترتني لتكتبي لي واشكرك على ردك 

على اسئلتي.
سأرد على أسئلتك...

سألتني ما رأيي باالحتالل االسرائيلي واملعاناة التي 
يعيشها الشعب الفلسطيني. برأيي االحتالل هو امر 

فظيع. انا شخصياً ضد االحتالل وهذا امر يجعلني اشعر 

بالذنب نوعاً ما اجتاه شعبي. سألت ماذا كنت ألفعل لو 

كنت انا من يعيش حتت احتالل. بصراحة ال ادري كيف ارد 

على هذه السؤال. اعتقد انه ليس بوسعي حتى أن افكر 
كيف ارد عليه والتفكير بواقع فيه منع جتول ومالجئ 

وصعوبات جسدية ونفسية.
عساني آتيك باجلواب، في انتظار مقابلتك

عدي افرم      
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   ...כשקראנו את המכתבים הרגשנו הרבה דברים. הרגשנו 
עד כמה הכיבוש מפריע לכם ומשתלב בחייכם. היה לנו קשה 
להזדהות אתכם כי החיים שלכם שונים מאוד מהחיים שלנו. 

פחדנו שבסמינר המשותף אתם תכעסו עלינו באופן אישי 
בגלל המעשים של הממשלה שלנו. הרגשנו עצב על שהעם 
שלנו עושה את המעשים האלה, ובושה על כך שהעם שלנו 

הרס לכם את החיים. אנחנו לא כועסות עליכם  על שכתבתם 
את הדברים האלה ואנחנו מבינות שזוהי מציאות חייכם.

רצינו להגיד גם שלדעתנו, הדברים האלה לא נעשים מתוך 
רוע )אולי קבוצה קטנה של אנשים הם באמת רעים(  אלא 
מתוך הצורך לדאוג לבטחון המדינה. אנחנו חושבות, אבל, 

שאפשר לדאוג לבטחון המדינה באופן שיתחשב בפלסטינים 
שחיים בשטחים.  במיוחד שזה לא עוזר לבטחון אלא גורם 

ליותר שנאה ומעשים נגד המדינה וליותר אי בטחון.

מחכות לתשובה   

עדי, אופיר ועופרי.     

שלום עדי, 
השאלות. הדבר הראשון שעולה לי לראש לגביכן הוא זה שאתן קוראים לי אמירה ואני מטמרה. קראתי את המכתב שלך ואת 

בנות חילוניות ולא דתיות. את האמת, אני לא מכירה את 
שלומי בראל. 

אני רוצה לשאול אותך: האם אתם סובלים ממשהו או שיש 
הישראלי ועל הסבל שחי בו העם הפלסטיני? אם העם שלך היה לכם הכול ולא חסר לכם כלום? מה את חושבת על הכיבוש 

זה שחי תחת כיבוש, מה לדעתך היית עושה?
להתראות.     

                                                                    אמירה

אמירה שלום,

 אני מאוד שמחה שבחרת לכתוב לי מכתב ושענית

 לשאלות שלי. 

עכשיו אני אענה לשאלות שלך...

שאלת מה אני חושבת על הכיבוש הישראלי ועל הסבל של 

העם הפלסטיני. אני חושבת שהכיבוש הוא דבר נוראי. אני 

באופן אישי נגד הכיבוש וזה דבר שגורם לי להרגיש אשמה 

מסויימת מבחינת העם שלי. את שאלת מה הייתי עושה אם 

העם שלי היה זה שחי תחת כיבוש. אני ממש לא יודעת איך 

לענות על זה. אני חושבת שאני לא יכולה אפילו לחשוב איך 

לענות על שאלה כזו. אני לא מסוגלת לחשוב על מציאות כזו 

של עוצר, מקלטים, קושי פיזי ונפשי.

מחכה לתשובה ולראות אותך   

עדי אברם     

   ...عندما قرأنا الرسائل شعرنا 
الكثير من االشياء. شعرنا مدى 

انزعاجكم من االحتالل ومدى 
تشابكه في حياتكم. كان صعبا علينا ان نتعاطف 

معكم الن حياتكم تختلف عن حياتنا كثيرا. خفنا ان 
توجهوا غضبكم نحونا بشكل مباشر في السمينار 

القادم الذي سيجمعنا، وذلك بسبب األعمال التي 
تقوم بها حكومتنا. شعرنا باحلزن لكون شعبنا هو 
من يقوم بهذه االفعال وباخلجل على تدمير شعبنا 

حلياتكم. نحن لسنا غاضبات عليكم النكم كتبتم 
تلك االمور ونحن نفهم انكم تتحدثون عن واقعكم. 

اردنا ان نقول لكم انه حسب رأينا هذه االمور ال 
يقومون بها من نية سيئة )لرمبا هذه مجموعة 

صغيرة من الناس األشرار( بل يقومون بهذه االفعال 
لكي يدافعوا عن امن الدولة. لكننا نعتقد انه 

باالمكان الدفاع عن امن الدولة بشكل يأخذ 
باحلسبان الفلسطينيني الذين يعيشون في االراضي 

احملتلة. باألحرى عندما تكون هذه احملاوالت للدفاع 
ليست ناجعة بل تؤدي املزيد من الكراهية واألعمال 

ضد الدولة ولزيادة عدم األمن.
في انتظار اجوبتكم   

                                عدي، افير وعفري

 “לילד תהא הזכות לחופש ביטוי”
»يحق للطفل التمتع  بحرية التعبير«

 البند الـ 13 من ميثاق االمم املتحدة بخصوص حقوق الطفل
סעיף 13 מתוך אמנת האו”ם בדבר זכויות הילד

 رسائل إلى هيئة املراسلني
 מכתבים למערכת הכתבים

בשם אלוהים הרחמן הרחום,

לחברותי מקבוצת גבעתיים עדי, עופרי ואופיר

אני כן מפנה את הביקורת שלי לעם ולממשלה 
הישראלית כי אני רואה ששניהם משלימים אחד 
את השני. נכון, ישנה בחברה הישראלית קבוצה 

קטנה שמתנגדת לכיבוש ורוצה שלום, שלא אליה 
אנחנו מפנים את הביקורת, אך לצערי קבוצה זו 
קטנה יחסית לקבוצה הגדולה של אנשים רעים 

שכובשים אותנו.

אני רואה שלמצב אין השפעה על היחסים בינינו 
אם נרצה בכך. אני מקווה לראות אתכם ולשוחח 

פנים מול פנים ולא על ידי מכתבים.

חברתכם,   

                                             רמאח אלחאג’

מערכת הכתבים שלנו 
מורכבת מבני ובנות נוער 

משני צדי הקו הירוק. 
כדי להיפגש, הפלסטינים 

תושבי הגדה המערבית 
צריכים לקבל אישור 

כניסה לישראל מהממשל 
הישראלי. הכניסה לשטחי הגדה בהם מתגוררים הכתבים שלנו 

אסורה על ישראלים, בנוסף לחשש של יהודים רבים לחצות את 

הקו הירוק.  הכתבים והכתבות שומרים על הקשרים ביניהם 

בעזרת מכתבים.

هيئة املراسلني في شبابيك مؤلفة من  فتية وفتيات 
من كال جانبي اخلط االخضر. الجراء لقاء بينهم، على 

الفلسطينيني سكان الضفة الغربية تقدمي طلب 
تصريح دخول الى اسرائيل من السلطات االسرائيلية. 

ويخطر على اإلسرائيليني دخول الضفة حيث يقيم 
مراسلونا، باالضافة الى خشية العديد من اليهود 

عبور اخلط االخضر. يحافظ مراسلونا ومراسالتنا على 
التواصل عن طريق تبادل الرسائل.

مرحبا عدي،
اتخيلكن، انكن بنات علمانيات ولسنت متدينات. وفي اوردتها في رسالتك. اول خاطر  يخطر في بالي عندما اسمي اميرة وانا من طمرة. قمت بقراءة األسئلة التي 

احلقيقة ال اعرف من هو شلومي برئل.
شعبك يعيش حتت احتالل ماذا كنت لتفعلني بنظرك؟واملعاناة التي يعيشها الشعب الفلسطيني؟ لو كان انكم تتمعون بكل شيء؟ ما رأيك باالحتالل االسرائيلي اود ان اطرح عليك عدة أسئلة: هل تعانون من أمر ما، ام 

الى اللقاء،   
اميرة      

מחמד: אני רוצה לומר לכם שאני מבין את הסבל שאתם חיים בו. הייתי רוצה לעזור לכם להשתחרר.محمد: اريد ان اخبركم أني أدرك املعاناة التي تعيشونها وبودي مساعدتكم في التحرر. 

من طمرة الى جفعتايم
מטמרה לגבעתיים

מגבעתיים לטמרה         
من جفعتايم الى طمرة

 

מגבעתיים לג’נין
من جفعاتيم الى جنين

من جنين الى جفعاتيم
מג’נין לגבעתיים 

بسم اهلل الرحمن الرحيم

الى اصدقائي من مجموعة جفعاتامي                      
 الى عدي, عمري, اوفير

انا فعال أوجه نقدي الى الشعب واحلكومة االسرائيلية 
النني ارى انهم يكملون بعضهم بعضا. اجل انا ارى 

انه هناك في اجملتمع االسرائيلي فئة صغيرة تناهض 
االحتالل وتريد السالم وال نريد ان نوجه اليها النقد، 
لكن هذه اجملموعة صغيرة بالنسبة الى اجملموعات 

الكبيرة من االشرار التي حتتلنا.

 انا ارى ان الواقع ال يؤثر على عالقتنا اذا اردنا ذلك  امتنى 
ان القاكم قريبا لنتناقش وجها لوجه وليس عن طريق 

الكتابة

صديقتكم،   

                                                رماح احلاج

 

رشا: قرأت رسالتك وانا في غاية االسف في االطالع على الوضع عندكم. لكن هل 

السبب الوحيد في مشاركتك للمجموعة رغبتك في اطالعنا على االحتالل؟

רשא: קראתי את המכתב שלך ואני מאוד מצטערת לשמוע על המצב שלכם שם. אבל האם 

הסיבה היחידה להיותך בקבוצה היא כדי לספר על הכיבוש?

 من طمرة الى جنين
מטמרה לג’נין



نحن املراسلون
אנחנו הכתבים

“השתניתי והשתנו העמדות ונקודת המבט שלי כלפי המציאות” 
»تغيرت وتغيرت مواقفي وآرائي ونظرتي الى الواقع الذي نعيشه« 
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שמי עופרי להמן-מנטל, 
אני בת 13 ואני לומדת 

 בכתה ז’ בגבעתיים.
אני אוהבת לרקוד, לקרוא, 

לכתוב סיפורים, לצייר, 
ולשמוע מוזיקה.

בכיתה ד’ החלטתי לקרוא 
לעצמי גם בשם המשפחה 

של אמי, כיוון שחשבתי 
שזה לא צודק לקרוא לאדם רק בשם המשפחה של אביו. אני 
מאוד אוהבת בעלי חיים ובייחוד חתולים. יש לי חתולה מאד 

שמנה בשם שלומית. בעבר אף טיפלתי עם אחיותיי בכמה 
גורי חתולים נטושים ומסרנו אותם לאימוץ.

הצטרפתי לחלונות מכיוון שנמשכתי לשתי אפשרויות 
שניתנות לי כאן ושלעולם לא אקבל בשום מסגרת אחרת 

– הכתיבה בעיתון שמאפשרת לי להתנסות ביכולת הכתיבה 
וההבעה שלי, וכמובן – לפגוש ולהכיר אנשים חדשים, שונים 

מסביבתי וממה שאני מכירה. אני מאוד נהנית מהמפגש 
הזה ומהכרת הדעות וה”צדדים” השונים שיש במדינה, וכן 

מההתחברות לאותם ילדים.

עופרי להמן-מנטל, בת 13 מגבעתיים   

اسمي عفري لهمان - منطل، عمري 13 عاماً وأدرس 
في الصف السابع في جفعتامي. أحب الرقص والقراءة 

وكتابة القصص والرسم واالستماع إلى املوسيقى.

قررت وأنا في الصف الرابع أن أضم إلى اسم عائلتي 
اسم عائلة أمي فلم أر من العدل أن يُلزم الشخص 

السمه اسم عائلة أبيه فقط. أنا أحب احليوانات 
وبالذات القطط. لدي قطة سمينة اسمها شلوميت. 

في املاضي قمت أنا وأخواتي مبعاجلة بعض القطط 
الصغيرة املتشردة وأوكلناها ملن يتبناها. 

انضممت إلى شبابيك الجنذابي إلمكانيتني مُتنحان 
لي هنا واللتي لن أحظى بهما في مكان آخر. األولى، 

الكتابة للمجلة التي متكنني من خوض جتربة الكتابة 
والتعبير، والثانية فهي طبعا التقابل والتعرف على 

أشخاص جدد يختلفون عمن حولي وعمن أعرف. 
أستمتع هنا في اللقاءات ومن التعرف على اآلراء 

واجلوانب اخملتلفة في الدولة ومن التواصل مع الفتية 
والفتيات.

	 	      
	عفري	هلمان	-منطل،	13	عاماً	من	جفعتايم

مرحبا...

اسمي ماريا نعيم وأنا من مدينة يافا عروس البحر. 
أدرس في الصف الثامن في املدرسة العربية 

الدميقراطية. املواضيع الدراسية املفضلة لدي هي 
احلاسوب والرياضة والرياضيات. هواياتي املفضلة هي 

السباحة والقراءة ومشاهدة البرامج التلفزيونية. 
أقضي وقت فراغي مع صديقاتي حيث نزور بعضنا 

البعض ونذهب معاً الى اجملمع التجاري.

أحب أن أذكر أنني قد تغيرت وتغيرت مواقفي وآرائي 
ونظرتي الى الواقع الذي نعيشه منذ انضممت إلى 

جمعية شبابيك وأصبحت مراسلة في اجمللة. أمتنى من 
كل قلبي أن يحصل كل طفل على حقه في العيش 

بكرامة واحترام.

من مراسلتكم
مريا	نعيم،	13	عاماً	من	يافا 	 	 		

מרחבא...

קוראים לי מריה ואני מהעיר יפו, כלת הים. אני לומדת בכיתה 
ח’ בבית הספר הערבי הדמוקרטי. הנושאים המועדפים עלי הם 
מחשבים, ספורט ומתמטיקה. התחביבים האהובים עלי ביותר 

הם שחייה, קריאה וצפייה בטלוויזיה. אני מבלה את זמני 
החופשי עם החברות שלי. אנחנו הולכות לקניון ומבלות ביחד. 

אני רוצה לומר שמאז שהצטרפתי לעמותת חלונות ונהייתי 
כתבת בעיתון, השתניתי והשתנו העמדות ונקודת המבט שלי 
כלפי המציאות. אני רוצה לאחל מכל לבי לכל ילד שיקבל את 

זכותו לחיות בכבוד.  

מכתבתכם,                  
מריה נעים, בת 13 מיפו     

“אני מאוד נהנית מהמפגש הזה ומהכרת הדעות וה’צדדים’ השונים”
»أستمتع في اللقاءات ومن التعرف على اآلراء واجلوانب اخملتلفة«

 
מרחבא...

קוראים לי יזן זית מבית ג’אלא, פלסטין. אני לומד בבית-הספר התיכון 
המדהים פריר. התחביבים שלי הם ציור חופשי ובמיוחד עיצוב אופנה. 

אני אוהב גם לצפות בטלויזיה ולדון בנושאים שונים.

הצטרפתי לקבוצת הכתבים כאשר בראש שלי יש רעיון אחד להגשים 
והוא להגן מול הישראלים על מולדתי הכבושה וגם להקשיב לדעות 

שלהם. ועכשיו, אחרי שנה וחצי מאז שהצטרפתי לקבוצה, אני מרגיש 
שכמעט והגשמתי את המטרה, ונשאר לי רק מעט להגיע לסוף.

למדתי הרבה מהצטרפותי לקבוצה, אבל התועלת הגדולה ביותר היא 
החברים שהכרתי, וזו לדעתי סיבה לשמחה. למדתי באופן אישי שעדיין 

ישנם אנשים טובים בעולם הזה המלא טינה ושנאה. 

 

יזן זית, בן 15 מבית ג’אלא     

    

 مرحبا...

 اسمي يزن زيت من بيت جاال, فلسطني. ادرس في مدرسة
الفرير الثانوية بيت-حلم وهي مدرسة رائعة. من هواياتي الرسم احلر 

وخاصة تصميم األزياء كما وأحب مشاهدة التلفاز واملناقشة. 

لقد انضممت إلى مجموعة املراسلني وفي ذهني فكرة واحدة أود 
حتقيقها وهي الدفاع عن وطني احملتل امام االسرائيليني واالستماع 

الى آرائهم. واآلن بعد سنة ونصف من مشاركتي للمجموعة 
اشعر أني اوشكت على اجناز املهمة وما علي اال أن انهيها.

 اعتقد أني استفدت كثيراً من اشتراكي في اجملموعة ولكن 
االستفادة األكبر هي األصدقاء الذين تعرفت عليهم، وهذا 

باعتقادي سبب كبير للفرحة. ما زلت ادرك أن هناك أشخاصاَ 
طيبني في هذا  العالم املليء باحلقد  والكراهية. 

		 	 	 	 	 	 	 	
يزن	زيت،	15	عاماً،	من	بيت	جاال 	 	 	 							

»استفدت كثيراً من اشتراكي في اجملموعة«

13 13

“למדתי הרבה מהצטרפותי לקבוצה”



לא יהיו כיבוש וניצול

הדמוקרטיה תהווה פתרון לכל הבעיות

 ילדים יהיו מוגנים מפני כל אלימות אישית וחברתית

לא תהיה אנטישמיות או שנאת עמים מכל סוג

ערבים ויהודים יחיו ביחד ללא הפרדה

 ישררו צדק, חופש וביטחון

 לכולם תהיה זכות שיבה

חברת רווחה כלכלית וחברתית

שוויון בין המינים, הגזעים והגילאים

קבלה של כל אדם ללא הבדלי צבע, מין, גיל, גזע, דת ואמונה

כל תושב ישמור על שפת אמו וכולם יבינו את כולם

היחס בין האנשים יהיה אדיב, מנומס ומכובד

תהיה מעורבות חברתית ופוליטית של התושבים

אפשרות למימוש אישי ללא לחץ חברתי

שמירה על איכות הסביבה

שמירה על בעלי חיים

באיזה עולם אנחנו רוצים לחיות?

ggما هو العالم الذي نرغب العيش فيه؟

بكل صراحة وبدون لف ودوران الوضع بدعو لليأس واالحباط. عشان 
هيك جلسنا وفكرنا باحلياة اللي منحلم فيها...

בואו נדבר בכנות וישר לעניין: המצב מייאש ומדכא. ישבנו וחשבנו  
על החיים שאנחנו חולמים לחיות...

			بدون احتالل واستغالل

			 الدميقراطية هي احلل جلميع املشاكل 

				حماية األطفال من كافة أنواع العنف الشخصي واالجتماعي

				نعيش بدون الالسامية أو أي نوع من الكراهية جتاه أي شعب 

				يعيش العرب واليهود مع بعض بدون فصل

  احلياة في مجتمع يسوده العدل واحلرية واألمن

   حق العودة مينح للجميع

   رفاه اجتماعي واقتصادي

   مساواة بني األجناس واألعراق واألجيال

  تقبل كل إنسان بدون تفرقة في اللون، السن، اجليل، العرق، الدين والعقيدة

   يحافظ كل مواطن على لغته األم والكل يفهم الكل

  العالقة بني السكان مبنية على الكرم واألدب واالحترام

  يكون السكان فّعالني اجتماعيا وسياسيا

  اتاحة الفرص للتحقيق الذاتي بدون ضغوطات اجتماعية

   احملافظة على جودة البيئة

  احملافظة على حياة احليوانات

اذن ملاذا كل هذه املشقة يف الوصول إىل ذلك؟
אז למה כל-כך קשה להגיע לזה?
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 באיזה עולם אתם רוצים לחיות? כיתבו לנו

بأنو عالم بتحلموا انتو تعيشو؟ احكولنا... 



הגר: אנשים כן יכולים לשנות. אם מתאמצים אפשר להגיע 
לחברה שאנו רוצות אותה. אבל לצערי לא כולם מנסים. 

לכולם יש יכולת להיות אכפתיים ולעמוד אחד לצד השני. 
יש אנשים שחושבים שהם לא צריכים להיות כאלה. כמו 

שבמשחקי כדורגל צועקים ומקללים. אני בטוחה שאם 
יתאמצו יצליחו להיות אכפתיים.

هاجر: باستطاعة الناس أن تقوم بالتغيير. اذا بذلنا 
جهدا كافيا نستطيع الوصول الى اجملتمع الذي نود 

العيش فيه، لكن لألسف قلة من حتاول. عند اجلميع 
القدرة على التعاطف والوقوف بجانب الطرف اآلخر. 

هناك اشخاص يظنون أنه ليس عليهم القيام بذلك. 
كما في ألعاب كرة القدم يصرخون ويشتمون. أنا 

واثقة من أنهم إن بذلوا جهدا سينجحوا في االدالء 
بتعاطفهم.

يكون من املستحيل تنفيذ ما اتفقنا عليه.كل ارجاء العالم. اجملتمع الذي نود العيش فيه يكاد بذلك فيما بيننا، لكننا لن نستطيع حتقيق االمر في ماريا: ان أردنا املساواة والكرامة سننجح في القيام 

רוצות לחיות בה כמעט בלתי אפשרי מה שאמרנו.בינינו. לא נוכל לממש את זה בכול העולם. בחברה שאנו מריה: אם אנו רוצות שוויון וכבוד נצליח לעשות את זה 

גילי: אי אפשר ליישם את הכול, כי לא כולם מסכימים.

אבל אנחנו הילדים, אנחנו העתיד.

جيلي: ال ميكن حتقيق كل شيء ألنه لن نحصل 

على موافقة اجلميع. لكننا اليوم أطفال، أما غد 
فنحن  املستقبل.

فهمنا ان الصراع  هو احد العوامل املؤدية لعدم قدرتنا على العيش مثلما حنلم
 הבנו שאחד הגורמים לכך שאיננו יכולים לחיות כמו שאנחנו חולמים, הוא הסכסוך בינינו

אופיר: הבעיה העיקרית היא הסכסוך שקיים בין 
הפלסטינים לישראלים. ברגע שיפתר הסכסוך 

אפשר יהיה ליצור את החברה שלנו.

اوفير: تكمن املشكلة الرئيسية في الصراع 
القائم بني الفلسطينيني واالسرائيليني. في 

اللحظة التي يحل فيها هذا الصراع ميكن 
بناء اجملتمع الذي نرغب به. 

متارا: انا اعيش في مجتمع غير عادل وغير 
متساوي لكن ليس بيدنا حيلة.

תמארה: אני חיה בחברה לא צודקת ולא שוויונית 
אבל אין לנו ברירה.

جوليانا: األشياء التي تعيق احلصول على اجملتمع الذي أحلم به هو االحتالل 
وكذلك التصادم بني احلداثة التي يعيشها هذا اجليل وبني العادات والتقاليد 

التي يعيشها االهالي. 
ההתנגשות בין המודרניות של הדור הזה לבין המסורת של ההורים. ג’וליאנה: מה שמונע את מימוש החברה שאני חולמת עליה הוא הכיבוש, לצד

محمد: ليست لدينا دولة مستقلة تدافع عن 

الشعب الفلسطيني ويرجع السبب الى االحتالل 

االسرائيلي الصهيوني العنيف الرافض للتعايش 

مع الشعب الفلسطيني، وكذلك بسبب متطرفني 

من الطرفني الرافضني المكانية السالم بني 
الشعبني. 

 מחמד: אין מדינה פלסטינית עצמאית שמעניקה 

חסות לעם הפלסטיני בגלל הכיבוש הישראלי, 

הציוני והאלים, שמסרב לדו-קיום עם העם 

הפלסטיני ובגלל קיצונים בשני הצדדים, שמסרבים 

לכל אפשרות של שלום בין שני העמים.

ملاذا	كل	هذه	املشقة	يف	الوصول	إىل	ذلك؟

احملاوالت التي تفشل بسبب الصعوبة في التوصل الى حلول يرضى بها اجلميع.الكافي للتوفيق بني اآلراء اخملتلفة هو ما يعيق بناية اجملتمع الذي أحلم به وذلك رغم نتالي: الوضع السياسي واالختالفات القائمة بخصوصه وسوء التفاهم وعدم االهتمام 

בגלל הקושי להגיע לפתרונות שכולם מסכימים עליהם. בין הדעות השונות, הם אלה שמעכבים בנייה של החברה שאני חולמת עליה. הניסיונות נכשלים נטלי: המצב המדיני וחילוקי הדעות הקיימים לגביו, וחוסר ההבנה והאכפתיות הנדרשות לגישור 

עופרי: עצם העובדה שהסכסוך נמשך תקופה ארוכה אומר שאנשים 

נולדים לתוך המצב הזה ולא יודעים שאפשר אחרת. קשה להמציא 

מציאות חדשה וחברה חדשה, כי לכל אחד יש דעות משלו. אנחנו 

כאן בגלל שיש לנו מטרה משותפת. כשיש שני עמים עם דעות 

שונות קשה להפוך אותם לדעה אחת. 

عفري:  مجرد حقيقة استمرارية الصراع كل هذه الفترة تدل 

على أن الناس تولد داخل الوضع وال تعرف بوجود امكانية 

أخرى. من الصعب اختراع واقع جديد ومجتمع جديد ألن لكل 

شخص آراؤه اخملتلفة. نحن هنا ألن لدينا هدف واحد. حني 

يكون هناك شعبان ميلكان آراء مختلفة فمن الصعب حتويل 

ما ميلكون من آراء الى رأي واحد.

السبب كما قالت اوفير للصراع بني جميعا ستمر العديد من السنني. يعود الوصول الى اتفاق. لكن لكي نتفق فهو كاحللم. مبقدور مجموعة صغيرة ليان: من الصعب تنفيذ ما بنيناه فكريا، 
العرب واليهود. 

כי כמו שאמרה אופיר, זה בגלל הסכסוך בין זה יקרה בחברה, זה יקרה עוד הרבה שנים, חלום. קבוצה קטנה יכולה להגיע להסכם. אם  ליאן: קשה להגשים את מה שאמרנו. זה כמו 
היהודים והערבים.

يارا: أنا أوافق على أن اصل املشكلة هي الصراع 
املتأصل في التاريخ. ليس لدينا احلق في التعبير عن 
أننا حني نكبر سوف يكون لدينا تأثير على ما يجري. آرائنا وأن نؤثر. نحن أقلية تريد أن تغير الواقع. اؤمن 

 
יארה: אני מסכימה שזה באמת בגלל הסכסוך שמקורו 
בהיסטוריה. אין לנו זכות להביע את דעתנו ולהשפיע. 

אנחנו מיעוט שרוצה לשנות. אני מאמינה שכאשר נגדל 
תהיה לנו השפעה.

למה כל-כך קשה להגיע לזה?
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سعد أيب كثريا عندما جئته يوما ما وسألته عام حصل للعائلة 
يف عام 1948 وكأنه كان ينتظرين: “عندما تم احتالل فلسطني 
يف عام 1948 قامت العصابات اليهودية بعمليات عنف وقتل 

وتخريب ضد املدنيني. وكان أيضا العديد من العمالء الذين 
قاموا برتويج ونقل األخبار عن تلك العمليات االرهابية للمدنيني 
الفلسطينيني يف كل مكان وذلك بهدف اخافتهم وتهجريهم من 

األرض، حيث متت مؤامرة كربى وأعدت السفن والسيارات لنقل 
السكان الفلسطينيني اىل خارج فلسطني. العديد من العائالت 

اليافية رحلت، فيام ذلك أمي واخويت واخوايت مع العائالت إىل 
مدينة غزة جنويب فلسطني”. وتابع القول بفخر أن جدي 
رفض الخروج وصمم عىل البقاء مهام حصل، وقرر 

أنه لن ميوت إال يف بيته وبلده.
 أما جديت فقد خافت عىل ابنائها وبناتها ورحلت مع إخوتها. 
لكنها رجعت بعد وقت قصري، حيث استطاع من بقي يف يافا 

أن يسرتد عائلته بقانون مل الشمل. لكنها مل تستطع الرجوع 
إال مع أبنائها الصغار والبنات، أما الكبار منهم فقد بقوا مع 

عائلة أمي يف غزة ومرص ومل يسمح لهم بالعودة. سمعت أيب 
يقول إنهم تركوا وراءهم الكثري من االرايض واملمتلكات التي 
مل يستطيعوا اسرتدادها. ويقول أيب دامعا أن أباه وأمه توفيا 
بدون أن يروا ابناءهم الكبار  ورحال عن الدنيا بحرسة وهام 

يتحدثان باالشتياق اليهم.

אבא שלי שמח מאוד כשהגעתי אליו יום אחד לשאול אותו 
מה קרה למשפחה בשנת 1948. הרגשתי שהוא כאילו חיכה 

לי: “כאשר נכבשה פלסטין בשנת 1948, כנופיות יהודיות עשו 
פעולות אלימות של רצח וחבלה נגד אזרחים. היו גם הרבה 
משתפי פעולה, שהפיצו והעבירו את החדשות על הפעולות 

הטרוריסטיות האלה לאזרחים הפלסטינים בכל מקום, במטרה 
להפחיד אותם ולשכנע אותם לעזוב את אדמותיהם. נרקמה 

מזימה גדולה, והוכנו ספינות ורכבים להעברת התושבים 
הפלסטינים מחוץ לפלסטין. רבות מהמשפחות נסעו, ביניהן 

גם אמא שלי ואחיי ואחיותי, שנסעו עם משפחות אחרות 

לעיר עזה שבדרום פלסטין”. והמשיך ואמר בגאווה, 

שסבא שלי סירב לצאת מיפו והתעקש להישאר 
בכל מחיר. הוא החליט שימות רק בביתו ובעירו. 

ואילו סבתא, שפחדה לגורל ילדיה, נסעה לעזה עם אחיה. 
אבל היא חזרה זמן קצר לאחר מכן. המשפחות שנשארו 

ביפו הצליחו להחזיר חלקים מהמשפחות שלהם בזכות חוק 
איחוד משפחות. אבל סבתא לא הצליחה לחזור עם כל בניה, 

רק עם הבנים הקטנים ועם הבנות. השאר נשארו בעזה או 
עברו למצרים ולא הורשו לחזור. שמעתי את אבא שלי אומר, 

שהוריו עזבו מאחוריהם רכוש רב ואדמות שלא הצליחו 
להחזיר. והוא ממשיך עם דמעות בעיניים, שאבא ואמא שלו 
מתו בלי לראות את בניהם הגדולים ועזבו את החיים בכאב 

כשהם מדברים עליהם בגעגוע. 

هدى	قندس	
הודא קונדוס 

הלכנו לשאול את סבתא וסבא - מה הסיפור שלכם?

ذهبنا	لنسأل	جداتنا	وأجدادنا	ماذا	جرى	معهم؟

חגיגות ששים השנה להקמת מדינת ישראל, לצד אירועי 
זכרון הנכבה שהפלסטינים מנציחים מדי שנה, עוררו את 
הכתבים והכתבות שלנו לשאול שאלות לנוכח הסתירה 

בין שני האירועים: יהודים חגגו גם בארץ וגם בגולה את 
עצמאותה של מדינת ישראל, ופליטים פלסטינים, כאן 
וברחבי העולם, ציינו את הנכבה שלא הפסיקה לגלות 

את פניה הכואבים מאז 1948.   

הכתבים והכתבות שלנו מבינים שמה שבעיני היהודים 
היה מלחמה לעצמאות, בעיני הפלסטינים לא היה 

מלחמה אלא כיבוש וגירוש. לכן, הם בחרו לברר ביחד, 
מה קרה במחצית הראשונה של המאה העשרים שגורם 
להם לעמוד היום אחד מול השני מאחורי גדרות בטון. 

במהלך החיפוש אחר תשובות, עלו הרבה שאלות 
חדשות: האם האחד אחראי לסבלו של האחר? האם 
שמחתו וביטחונו של האחד באים על חשבון שמחתו 

וביטחונו של השני? מה הקשר של שני העמים לארץ? 
האם ישנה זכות לשניהם לחיות על האדמה הזו? האם 

יש למי מהם לאן ללכת? אחר-כך, גם עלתה השאלה 
הגדולה מכולן, איך אפשר לפתור את הסכסוך בינינו?

حق العودة هو حق مقدس لالجئني الفلسطينني. حتى 
يومنا هذا يؤمن الالجئون حق االميان بعودتهم الى اراضيهم 

االصلية التي طردوا منها على يد اليهود. 

זכות השיבה הנה זכות קדושה אצל הפליטים הפלסטינים. עד היום 
לא חדלו להאמין שיחזרו לאדמות המקוריות שלהם, מהן גורשו על 

ידי היהודים.
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احتفاالت الستني عاما عىل اقامة دولة ارسائيل اىل جانب 
نشاطات ذكرى النكبة التي يخلدها الفلسطينني سنوياً، ايقظ 
لدى املراسلني واملراسالت أسئلة حيال التباين بني املناسبتني: 

يهود يف البالد وخارجها يحتفلون باستقالل دولة ارسائيل، 
بينام أقام الجئون فلسطينيون هنا ويف الشتات امسيات 
لذكرى النكبة التي مل تغض عن وجهها املعذب منذ عام 

.1948

يدرك مراسلوننا أن ما يعترب بنظر اليهود حرب استقالل، 
فإنه باعتبار الفلسطينني احتالل. لذلك فقد قرروا استيضاح 

ماذا حصل يف النصف االول من القرن الـعرشين والذي 
يجعلهم يقفون اليوم واحدا مقابل اآلخر من وراء اسوار 

اسمنت. ومن خالل بحثهم وراء اجوبة وجدوا انفسهم امام 
اسئلة جديدة: هل هناك طرف مسؤول عن معاناة الطرف 

اآلخر؟ وهل سعادة وأمن األول يأتيان عىل حساب وسعادة 
وأمان اآلخر؟ ما هي عالقة الشعبني بهذه األرض، وهل من 
حق الطرفني العيش عليها؟ هل هناك مكان آخر يلجأ اليه 
أي منهام؟ من ثم طرأ السؤال االكرب وهو كيف ميكن حل 

الرصاع القائم بيننا؟ 

قانون لم الشمل

باستطاعة اليهود مواطني ارسائيل احضار اقاربهم للعيش يف البالد لكونهم يهوداَ وذلك حسب قانون العودة. هذا القانون ال يجري 
عىل الفلسطينيني مواطني ارسائيل وعليهم التوجه لوزارة الداخلية لتقديم طلب خاص. يقدم الفلسطينيون عادة طلبات ألقربائهم 
يف االرايض املحتلة وأغلبيتها بعد عقد قران. ترفض الطلبات بأغلبيتها الساحقة بزعم ان اكرثية املطالبني الذين حازوا عىل بطاقات 

بإطار فانون مل الشمل استغلوا البطاقة للمشاركة يف القيام بعمليات تفجريية. 

חוק איחוד משפחות

לפי חוק השבות, יהודים אזרחי ישראל יכולים להביא לארץ את קרובי משפחתם מתוקף היותם יהודים. החוק אינו תקף 
לגבי פלסטינים אזרחי ישראל, ועליהם לפנות למשרד הפנים בבקשה מיוחדת. הבקשות הן בדרך כלל עבור קרובי משפחה 

מהשטחים הכבושים ורובן כתוצאה של נישואין. בקשות אלה בדרך כלל מסורבות בטענה, שרבים מאלה שזכו בתעודת זהות 
ישראלית במסגרת איחוד משפחות, השתמשו בכך כדי לקחת חלק בפיגועים. 

»وأعدت السفن والسيارات لنقل السكان 
 الفلسطينيني الى خارج فلسطني«.
“והוכנו ספינות ורכבים להעברת התושבים 
הפלסטינים מחוץ לפלסטין”

דורות רבים לא הפסיקו היהודים להתפלל “לשנה הבאה 
בירושלים הבנויה”, תפילה שמסמלת את הקשר העמוק 

של העם היהודי לאדמה עליה התגבש כעם.

لم يكف اليهود اجيال بعد اجيال من الدعاء “في القدس 
العامرة نصلي العام القادم”. دعاء يرمز الى العالقة 

العميقة للشعب اليهودي على االرض التي حتول فيها 
الى شعب.  



הלכנו לשאול את סבתא וסבא - מה הסיפור שלכם?

ذهبنا	لنسأل	جداتنا	وأجدادنا	ماذا	جرى	معهم؟
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סבא של אמא שלי נולד בעיר לוד ועבד בטחנת קמח. בשנת 1948 
 נכנס הצבא הישראלי לביתם והפנה נגדם נשק. החיילים אמרו להם: 

“אתם רוצים לצאת או שנירה בכם?” המשפחה החליטה 
לצאת מלוד ולעבור לביר זית שליד רמאללה. הם, ואתם הרבה 

משפחות מלוד, הלכו ברגל יום ולילה במשך כמה ימים, עד שהגיעו. 
המשפחות עזרו אחת לשניה לאורך הדרך. כשהמשפחה הגיעה לביר 

זית היא גרה בחדר שהיה מיועד לבעלי חיים. הם ניקו את החדר 
וגרו בו במשך ארבע שנים. לאחר מכן עברו לרמאללה. כדי לעזור 

בפרנסה, סבתא עבדה בקליית גרעינים וסבא היה עובר מבית לבית 
ומוכר סיגריות וגז. כשהילדים גדלו הם הקימו חנות צבע. עד היום 

כל המשפחה עובדת בחנות הצבע. כשהורי התחתנו עברה אמא 
לגור ביפו. 

        

ولد جدي من ناحية أمي يف مدينة اللد وعمل يف مطحنة قمح. يف عام 1948 دخلت 
عصابات ارسائيلية بيتهم ووجّهت السالح نحوهم. قال لهم الجنود “تخرجون أم 

نطلق عليكم النار؟”. قررت العائلة الخروج من اللد واالنتقال لبري زيت بجانب 
رام الله. رحلوا، مع عائالت كثرية، مشياً عىل االقدام لياًل نهاراً لعدة أيام، حيث قدمت 

العائالت يف الطريق املساعدة الواحدة لألخرى. حني وصلت العائلة اىل بري زيت سكنت 
غرفة ُاعدت للحيوانات فقاموا بتنظيفها وسكنوا فيها ملدة اربع سنني. وجدوا بعد هذه 
الفرتة انتقلوا اىل رام الله. قامت جديت، لتساعد يف اعانة العائلة، يف تحميص البزورات، 
يف حني انتقل جدي من بيت لبيت يبتاع السجائر والغاز. حني كرب األطفال اقاموا دكان 

 دهان حيث تعمل العائلة فيها حتى اليوم. وحني تزوجت أمي من أيب قدِمت
للعيش يف يافا.   

 طرد فلسطينو اللد من بيوتهم, 1948
גירוש פלסטיני לוד מבתיהם, 1948  

جانيت	شقر	ג’נט שקר

اللد 

تعترب مدينة اللد من أقدم املدن الفلسطينية وأكرثها تطورا يف 
تاريخ املنطقة. ويعترب جهاد ابنائها يف فرتة الثورة الفلسطينية 

الكربى )1936 – 1939( ضد االنتداب الربيطاين ومعارضته 
لالقامة الصهيونية، االكرث شجاعة. صمد وقاتل أبناؤها يف عام 

النكبة وحاربوا تقريبا بدون أي مساعدة من قبل الجيوش 
العربية، واقاموا اللجان املختلفة ملواجهة محاولة اخضاع املدينة 
عىل يد القوات الصهيونية. يف ليلة التاسع من يوليو عام 1948 
بدأت قوات يهودية يف التحرك باتجاه اللد والرملة، ويف الـ 12 

من يوليو  نجحت يف احتالل الرملة. ويف صبيحة ذلك اليوم 
احتلت اللد ومطارها. رافق هجوم املشاة غارات جوية وقذائف 
نارية. يف الـ 14 من يوليو انتهى احتالل الرملة-اللد دون احتالل 
قرية بيت نباال، مام ساعد الكتيبة االردنية يف العمل عىل هجوم 
مضاد. وبالرغم من فشل الهجوم االردين اال انها ايقظت املعارك 
يف الشارع اللداوي. بعد اخامد املعارضة الشعبية اصدر الجيش 
االرسائييل اوامر طرد ضد سكان اللد والرملة رشقا. طرد عرشات 

آالف السكان يف الـ 13-14 من يوليو 1948.

לוד 

העיר לוד נחשבת אחת הערים העתיקות ביותר והמפותחות 
ביותר בהיסטוריה של האזור. ההתנגדות של תושביה 
בתקופת המרד הערבי הגדול )1936-1939( נגד המנדט 

וההתישבות הציונית, ידועה כאמיצה ביותר. גם בשנת הנכבה 
תושביה נלחמו כמעט ללא שום עזרה מצד צבאות ערב, 
והתארגנו להתמודדות עם הניסיון של הכוחות הציוניים 

להכניע את העיר.  בליל ה-9 ביולי 1948 החלו הכוחות לנוע 
לעבר לוד ורמלה. ב-12 ביולי כבש צה”ל את רמלה וביום 
המחרת את לוד ואת שדה התעופה הסמוך אליה. התקפת 
כוחות הקרקע לוותה בהפצצות אוויריות וירי ארטילריה 
קלה. ב -14 ביולי הסתיים כיבוש מרחב רמלה-לוד כולו, 

למעט כישלון כיבושו של הכפר בית ַנַּבאָלא, מה שאיפשר 
ללגיון הירדני לפתח מתקפת נגד. למרות הדיפת הלגיון, 

עוררה ההתנגדות גל קרבות רחוב עם תושביה הפלסטינים 
של לוד. לאחר דיכוי ההתנגדות הוציא צה”ל פקודת גירוש 
לתושבי לוד ורמלה מזרחה. גירוש עשרות אלפי התושבים 

בוצע ב-13-14 ביולי. 

סבתי ואחותה התאומה היו בנות שנה כשהחלה מלחמת 
העולם השניה. היה להן אח גדול בן חמש. הוריהם מסרו אותן 

לפולנים שישמרו עליהן בזמן המלחמה תמורת תשלום. את 
האחות, תמי, נתנו למטפלת שלהן ואת סבתי, שוש, נתנו לגנן. 
סבתי הייתה בבית הגנן במשך כמה זמן ואחר כך הועברה לבית 

יתומים. לאחר ששמעה 

המטפלת הפולנייה שאצל 

מי שיימצא תינוק 
יהודי יהרגו אותו ואת 

כל הכפר שלו, שמה 
אותה ליד עץ והשגיחה 
שמשפחה טובה תבוא 

לקחת אותה. ובאמת, זוג 
איכרים שמאוד רצה ילד 

באו ולקחו אותה.

סבתי חיכתה בבית 
היתומים שיבואו לקחת 
אותה. היא חיכתה ליום 

הזה מאוד ואילו תמי גדלה 
כמו נסיכה, המשפחה פינקה 

אותה ואהבה אותה מאוד. 

לאחר המלחמה, רק האב ושתי הבנות נשארו בחיים. האמא 
והבן מתו. האב חשב לעצמו שהוא חייב לדעת מה קרה 

לבנותיו. הוא בא לגנן שאמר לו היכן סבתי נמצאת, הוא הלך 
לקחת אותה מבית היתומים  והיא קפצה עליו בשמחה. לאחר 

שגילה מה קרה לתמי, הלך לקחת גם אותה, אבל המשפחה 
הפולנייה לא רצתה לתת אותה. תמי לא רצתה לעזוב את 

 המשפחה. היה משפט ואביהן הפסיד, אך לאחר מכן הוא
ערער וזכה.

שתי האחיות נסעו ביחד על ספינת מעפילים לישראל. 
וכשהגיעו, נסעו לקיבוץ לגור עם הדודים שלהן. מאז ועד היום 

סבתי ואחותה הן חברות טובות. 

مل مير عىل جديت وأختها التوأم عام واحد حني نشبت الحرب 
العاملية الثانية. كان لديهام ايضا أخ يف الخامسة من عمره. يف 

زمن الحرب قام والداهام بتسليمهام اىل بولنديني ليحافظوا 
عليهام مقابل مبلغ من املال. األخت تامي سلامها ملربية املنزل، 

وأما جديت شوش فسلامها للمزارع الذي عمل يف الحديقة. 
عاشت جديت يف منزله حتى انتقلت للعيش يف بيت لأليتام. وبعد 

أن سمعت املربية البولندية البالغ، حسبه سوف يقتل كل 
من يحمي طفال يهوديا هو وأهل قريته، وضعتها 

بجانب شجرة وحرصت أن تأيت عائلة طيبة ألخذها، وهذا فعال 
ما حصل حرض زوج من الفالحني ألخذها 

لرغبتهام يف أن يكون لهم طفل.

انتظرت جديت طويال يف بيت األيتام حتى 
يحرض أحد ألخذها. بينام عاشت تامي 

كاألمرية تحت رعاية العائلة التي أحبتها. 
من بقي عىل قيد الحياة بعد الحرب 

كان فقط الوالد والبنات بينام قتلت األم 
واالبن. من ثم أراد األب أن يعرف ماذا 

حل ببناته وذهب للمزارع الذي دله 
عىل مكان جديت التي استقبلته وقفزت 

عليه مرسورة. وحاول كذلك أن يأخذ 
تامي لكن العائلة أبت أن تسلمه إياها. 

تامي مل ترض أن ترتك العائلة. أجريت 
محكمة وخرسها أيب فأستأنف وفاز بها 
الحقا. ابحرت األختان بشكل رسي وغري 

قانوين عىل منت سفينة اىل ارسائيل. وحني 
وصلتا الكيبوتس سكنتا مع أعاممهام. منذ ذلك الحني وحتى 

يومنا هذا تسكن جديت مع اختها وهن صديقتان حميمتان.       

הגר עמית هاجر	عميت

 גירוש יהודי פולין למחנות ההשמדה הנאצים, 1942
طرد يهود بولندا الى معسكرات االبادة النازية ,1942

קיבוץ 

הרעיון העומד בבסיס הקיבוץ הוא חיים שיתופיים בישוב 
חקלאי, בצד עקרונות סוציאליסטיים של שוויון חברתי 

וכלכלי.  לכל קיבוץ היתה קופה משותפת, וכל רכוש הקיבוץ 
היה שייך לכל חבריו. החל משנות ה-80 הפסיקו הקיבוצים 

בהדרגה להיות ישובים שיתופיים, והיום רובם ישובים 
חקלאיים רגילים.

من حضر بشكل سري وغير قانوني؟ ابحثوا في ص.47 
מי הם המעפילים ועל איזה ספינות מדובר? חפשו בעמווד 47

كيبوتس

يعود اصل الفكرة لحياة تعاونية زراعية. وذلك من اجل تحقيق 
مبادئ الصهيونية، مبعنى االقامة يف ارض ارسائيل، اىل جانب 
مبادئ اشرتاكية مثال املساواة االجتامعية واالقتصادية. بدءا 

من الثمنينات كفت الكيبوتسات ان تكون تعاونية، وأصبحت 
تدريجيا كيبوتسات زراعية عادية.



סבתי, ששמה רותי, גרה באוסטריה, עם סבא וסבתא שלה, משפחה שהייתה מאוד 
עשירה ומאוד מכובדת. בשנת 1938, כאשר היתה בת ארבע עשרה וחצי, נכנסו הנאצים 

לעיר וינה ואחד מדודיה נלקח על ידי הנאצים למחנה השמדה כמו רב 
יהודי אוסטריה. המשפחה אמרה לסבתא שהיא חייבת לברוח כדי להציל את חייה. 
היא שמעה על קבוצה של ילדים יהודים, שהחליטו לברוח מאוסטריה ולעבוד אצל 

משפחות בדנמרק, תמורת מזון וקורת גג. סבתא שלי החליטה לנסוע איתם ומאז היא 
לא ראתה את הסבים שלה כי הם נרצחו בשואה... סבתי גרה אצל משפחה דנית במשך 
המלחמה ושירתה אותם.  ואז, לקראת סיום המלחמה, היא נסעה לשוויץ ומשם עלתה 

לישראל. כאן היא פגשה את סבא שלי והם התחתנו...

سكنت جديت رويت يف النمسا مع جدها وجدتها. كانت العائلة ثرية جدا وحازت عىل الكثري من االحرتام      
والتقدير. يف عام 1938 حني ناهز عمرها الـرابع عرشة دخل النازيون مدينة فيينا وأخذوا عام من 

أعاممها ملعسكر ابادة، كام حصل مع أكرثية يهود النمسا. وعىل أثر ذلك قيل لها إن عليها الفرار النقاذ 
حياتها. سمعت جديت عن مجموعة من األطفال اليهود الذين قرروا الفرار من النمسا والعمل عند عائالت يف 
الدمنارك مقابل غذاء وسقف يأويهم، فقررت االنضامم اليهم. ومنذ ذلك الحني مل تر أجدادها الذين قتلوا يف 
املحرقة النازية. سكنت جديت عند عائلة دينامركية وخدمتهم. عشية انتهاء الحرب سافرت اىل سويرسا ومن 

هناك قدمت اىل ارسائيل حيث قابلت جدي وتزوجا...   

קוראים לי ליאן חדאד, 
אני גרה בעיר יפו, ואילו 

 אבא שלי נולד בכפר
ג’ש הנמצא כ-13 ק”מ 

צפונית לעיר צפת. 
הארגונים הציוניים 

החמושים כבשו את הכפר 
בשנת 1948 וקראו לו 

אחרי הקמת מדינת ישראל 
בשם גוש חלב. בבוקר של 
ה- 29 באוקטובר 1948 פנו 
הארגונים הציוניים לכיוון 
הכפר ותקפו אותו מהצד 

המערבי. במהלך ההתקפה 
הכללית על ג’ש, שהשתמשו בה 

בארטילריה ובמטוסים, הגיעה 
יחידת לחימה סורית מכיוון כפר סעסע שממערב לכפר, אך 

היא הותקפה לפני שהכינה את כוחותיה ללחימה, רבים 
מלוחמיה נפלו ונקברו במערות שבסביבה. 

עם כיבוש הכפר החלו כוחות ג’ייש אל-אנקאז )כוחות צבא 
ההצלה הערבי( לסגת לאזורים אחרים. הקרב על ג’ש היה 

הקרב האחרון ברצועה זו. כוחות ג’ייש אל-אנקאז ניסו 
להדוף את התקדמות כוחות ההגנה, אך נכשלו. הכשלון 

הביא לנפילת מספר רב של קורבנות - קרוב ל 200 חיילים 
סורים ו- 25 איש מאנשי הכפר. השוהדאא )החללים( 

נקברו בקבר משותף. ממשפחתי נרצחו שני אחים, 
אליאס ופארס חדאד, אלוהים ירחם עליהם. 

اسمي ليان حداد واسكن يف مدينة يافا. أما أيب فقد ولد يف قرية 
الجش. تقع قرية الجش شاميل مدينة صفد وتبعد عنها 13 كم. 

احتلت املنظامت الصهيونية املسلحة القرية يف عام 1948 واطلقوا 
عليها بعد اقامة دولة ارسائيل اسم »جوش حاالف«. يف صباح 

1948/10/29 توجهت املنظامت الصهيونية نحو القرية وهاجمتها 
من الجهة الغربية. خالل الهجوم الشامل عىل الجش والتي، 

استعملت فيه املدفعية والطائرات قدمت، وحدة سورية من جهة 
سعسع، الجهة الغربية للقرية، لكنها جوبهت قبل ان تتخذ مواقع 

قتالية، مام تسبب يف سقوط العديد من افرادها الذين دفنوا يف 
الكهوف املجاورة.

ومع احتالل القرية بدأت قوات جيش االنقاذ بالرتاجع 
واالنسحاب من املناطق األخرى. وكانت معركة الجش عمليا 

آخر املعارك الهامة يف هذا القطاع. حاولت قوات جيش 
االنقاذ ردع تقدم قوات الهاجانه ولكنها فشلت يف ذلك مام 

أدى اىل سقوط عدد كبري من الضحايا نحو 200 جندي سوري 
واستشهاد 25 شخصا من اهل القرية، وقد دفن الشهداء يف 

قرب جامعي.  وقتل من عائلتي اخوان وهام الياس وفارس 
حداد رحمة الله عليهام. 

	

ليان	حداد	ליאן חדאד

אופיר בן-ארי أوفري		بن	-	آري

הלכנו לשאול את סבתא וסבא - מה הסיפור שלכם?

ذهبنا	لنسأل	جداتنا	وأجدادنا	ماذا	جرى	معهم؟

במשך מאות שנים חיו בכפר ג’ש )שאז נקרא גוש 
 חלב( יחד יהודים ונוצרים.

خالل مئات السنني عاش في قرية اجلش )التي 
كانت تدعى سابقا جوش حاالف( مسيحيون 

ويهود جنبا جلنب.
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נאצים

בשנים 1933-1945 שלטה בגרמניה המפלגה הנאצית )בשמה המלא 
– מפלגה לאומית סוציאליסטית. לאומית = נאציונלית( שבראשה 
עמד אדולף היטלר. המפלגה דגלה בגזענות )ואנטישמיות בפרט(, 
לאומנות-גרמנית, ביטול הדמוקרטיה ומלחמה בעמים “נחותים” 

יותר, על-מנת להבטיח “מרחב מחיה” לעם הגרמני. ב-1939 
הנאצים החלו במסע לכיבוש אירופה, שהתפתח למלחמת העולם 

השניה.  למעלה מ-50 מיליון בני-אדם נהרגו במלחמה הזו.

النازية                                                                                 
 سيطر ما بني السنني 1933-1945 الحزب النازي يف أملانيا وترأسه 

ادولف هتلر. رفع الحزب راية العنرصية )وعىل األخص الالسامية(، 
التعصبية األملانية، الغاء الدميقراطية وشن حرب ضد الشعوب 

»املنحطة« وذلك لتأمني »مجال حيوي« للشعب األملاين. يتحمل 
الحزب املسؤولية يف جعل املانيا يف هذه السنني دولة ديكتاتورية 

ولشن الحرب العاملية الثانية وابادة ماليني اليهود والغجر واملثليني 
»وأعراق منحطة« يف املحرقة النازية. 

 ניצולות שואה עם הצלתן ממחנות ההשמדה הנאצים.
ناجيات من احملرقة اليهودية بعد انقاذهن من 

معسكرات االبادة النازية.
 

שלטים אנטישמים באוסטריה. היהודים 
 החלו להרגיש את האדמה בוערת.

الفتات السامية في النمسا، بدأ اليهود 
يشعرون األرض تشتعل حتت اقدامهم.

قوات جيش االنقاذ
כוחות צבא ההצלה הערבי



יש לי שורשים בגרמניה, בארה”ב ובקנדה. שם משפחתי מצד 
אבי הוא מנטל, שם לא נפוץ, שמקורו במילה מעיל ברוסית. 

שם משפחתי מצד אמי הוא להמן, שמקורו כנראה בשם 

 לימון מתקופת גירוש יהודי ספרד לגרמניה במאה
ה-15. לכל סבי וסבתותי סיפורים מעניינים על עלייתם 

לארץ - חלקם מטעמי ציונות ואידיאולוגיה, והאחרים - בגלל 
אנטישמיות.

בחרתי לכתוב על סיפורו של סבי מצד אמי, חנן להמן. סבי 
חי בילדותו בגרמניה, במשפחה מתבוללת ועשירה. עם עליית 
היטלר לשלטון, ב-1933, עזבו את כל רכושם ונכסיהם ונמלטו 

לצרפת, שם התגוררו במשך כ-3 שנים. לאחר מכן הגיעו 
לפלסטינה באוניה. כאן התגורר סבי בכפר הנוער בן שמן, 
אותו הקים דודו, זיגפריד להמן. בבן שמן למד סבי עברית, 
ציונות, חקלאות, וקיבל חינוך להתיישבות בארץ. זיגפריד 

להמן היה אישיות מעניינת בפני עצמו, ודאג רבות לקשרים 
הטובים עם הכפרים השכנים לבן שמן - שרובם היו ערבים.

לאחר מכן, עבד סבי בתנועות ובארגונים שונים להתיישבות, 
ועזר להקמת יישובים רבים בארץ. היום סבי חנן חי עם סבתי 

רמה ברמת אביב. 

התבוללות انصهار/ اندماج

תהליך של איבוד תחושת השייכות לקולקטיב ממנו בא 
הפרט, ואתה חלק מהזהות, ובמקומם אימוץ ערכים ותרבות 

של החברה בה הוא חי. בסוף המאה ה-18, בעקבות מתן 
זכויות ליהודים באירופה, גברה ההתבוללות. זה קרה בעיקר 

מתוך תקווה של חלק מהיהודים להשתלב שם, וגם בשל 
היעדר מדינה שבה תמומש הזהות הלאומית והדתית. השואה 
הוכיחה שההתבוללות לא מהווה הגנה מפני רדיפות יהודים. 

مرحلة تدل عىل فقدان شعور الفرد باالنتامء للمجموعة التي 
ينتمي اليها، وجزءا من هويته، ويقوم بدال عن ذلك بتبني قيم 

وثقافة املجتمع الذي يعيش فيه. عشية القرن الـ 18، عقب 
منح اليهود الحقوق يف اوروبا تصاعد االنصهار، بأمل جزء منهم 
االندماج هناك، باالضافة اىل انعدام دولة تحقق لليهود هويتهم 
القومية والدينية. أثبتت املحرقة اليهودية أن االنصهار/ االندماج 

مل يشكل دفاعا يف وجه املطاردات ضد اليهود. 

	لدي جذور يف أملانيا 
والواليات املتحدة 

األمريكية وكندا. اسم 
عائلتي من ناحية أيب 
منطل، وهو اسم غري 

شائع يعود مصدره إىل 
كلمة معطف بالروسية. 

أما اسم عائلتي من 
ناحية أمي فهو لهامن، 

الذي يبدو أنه 
 يعود إىل فرتة 

طرد اليهود من اسبانيا إىل أملانيا 
يف القرن  الـ 15.  لجميع أجدادي وجدايت قصص مشوقة عىل 

قدومهم إىل البالد – قسم منهم بدوافع عقائدية صهيونية، 
وأخرى بسبب الالسامية.

اخرتت الكتابة عن قصة جدي من ناحية أمي، حنان لهامن. 
عاش جدي فرتة طفولته يف أملانيا لعائلة ثرية التي عملت عىل 
االندماج يف املجتمع املحيل. ومع استيالء هتلر عىل الحكم عام 

1933 تركت العائلة خلفها ممتلكاتها وفرّت إىل فرنسا حيث 
مكثوا هناك ملدة 3 أعوام. من بعدها وصلوا اىل فلسطني يف 

سفينة. سكن جدي أول األمر يف قرية الشباب بن شيمن، التي 
ٌأقامها عمه، زيغفريد لهامن، ودرس هناك اللغة العربية وتعلم 

عن الصهيونية والزراعة وقيمة العيش يف البالد.  شخصية 
زيغفريد لهامن مشوقة بحد ذاتها حيث اهتم كثريا بالعالقات 

الطيبة مع القرى العربية املجاورة لنب شيمن. عمل جدي يف 
حركات ومنظامت مختلفة للسكن يف البالد وساهم يف إقامة 

 مساكن كثرية يف املنطقة. يعيش جدي اليوم مع جديت يف
رمات أبيب.        

يذكر جدي أن يف عام 1948 »قامت قوات يهودية بقصف قرية 
ترشيحا الواقعة يف منطقة الجليل وقتلت عىل أثرها عائلة كاملة، 
عائلة الهواري. كان عمري 9 سنوات وكنت يتياًم أعيش مع أمي 

وإخويت وأخوايت. 

قررت أمي عقب الهجوم أن تأخذنا إىل لبنان مع 
 بعض العائالت التي تركت القرية خوفاً عىل حياتهم وعىل 

حياة عائالتهم.

خرجنا من القرية حتى وصلنا إىل الرميش، قرية صغرية تقع 
جنوب لبنان. أمضينا هناك ليلة واحدة وبعدها انتقلنا إىل قرية 
بنت جبيل. رفضت أمي البقاء يف لبنان وعزمت عىل العودة مع 

أختي عائشة إىل ترشيحا مهام كلفها األمر. أما أنا فانضممت 
لسائر أفراد العائلة ومضينا إىل مدينة حلب السورية ومكثنا 
هناك 9 أشهر يف مخيم الالجئني النريب، وذلك حتى حرضت 

أختي متخفية وأخذتنا أنا وأخي الذي يكربين بسنة وعادت بنا 
إىل فلسطني إىل قرية تدعى سعسع. وفور مجيئنا قامت قوات 

يهودية باستجوابنا لكنها أفرجت عنا فعدنا إىل ترشيحا.«   

סבא שלי זוכר שבשנת 1948: “הפציצו כוחות יהודיים את 
הכפר תרשיחא, השוכן בצפון הגליל, ובעקבות ההפצצה נהרגה 

משפחה שלמה, משפחת אל-הווארי. הייתי אז בן 9, יתום 

מאב, וחייתי עם אמא, אחיי ואחיותיי. בעקבות ההתקפה 

החליטה אמא לקחת אותנו ללבנון עם עוד משפחות 
שהחליטו לעזוב את הכפר מחשש לחייהם וחיי משפחותיהם. 

יצאנו מהכפר עד שהגענו לרמייש, כפר קטן בדרום לבנון. 
שהינו שם בלילה וביום עברנו לכפר בנת אל-ג’בייל. אמא 
סירבה להישאר בלבנון, והחליטה שהיא בכל מחיר חוזרת 
לתרשיחא עם אחותי עאישה. ואילו אני הצטרפתי לשאר 
חברי המשפחה ונסענו לעיר הסורית חלב. שם נשארנו 9 

חודשים במחנה פליטים אלניירב, עד שהגיעה אחותי בסתר 
ולקחה אותי ואת אחי, שהיה גדול ממני בשנה והחזירה אותנו 
לפלסטין לכפר סעסע. מיד אחרי שהגענו, הגיעו אלינו כוחות 

 יהודיים וחקרו אותנו, אבל הם שחררו אותנו וכך
חזרנו לתרשיחא.”

פליטים פלסטינים

המשרד לענייני הפליטים באש”ף )ארגון השחרור הפלסטיני( ניסח עבור 
הפליטים הפלסטינים את ההגדרה הבאה:

הפליט הפלסטיני הוא: “כל בן-אדם שהיה בתאריך 29 באוקטובר 1947, 
או אחרי תאריך זה, אזרח פלסטיני בהתאם לחוק האזרחות הפלסטינית 

שחוקק ב-24 ליולי 1925, שמקום מגוריו היה פלסטין, באזור שיהיה לאחר 
מכן תחת שליטת מדינת ישראל, בין ה-15 למאי 1948 וה-20 ליולי 1949, או 

שאולץ לעזוב את מקום מגוריו בגלל המלחמה ולא יכול היה לחזור אליו 
בעקבות פעולות השלטונות הישראלים.” 

                                                          להגדרה מלאה ראו ע’ 49

الالجئني الفلسطينيني

 قدمت دائرة شؤون الالجئني يف منظمة التحرير الفلسطينية التعريف 
التايل لالجئ: 

الالجئ الفلسطيني هو: »أي شخص كان يف الـ 29 من ترشين ثاين 1947 
أو بعد هذا التاريخ، مواطنا فلسطينيا وفقا لقانون املواطنة الفلسطينية 

الصادر يف الرابع والعرشين من متوز 1925، والذي كان مكان إقامته 
الطبيعية يف فلسطني، يف مناطق أصبحت الحقا تحت سيطرة دولة 
إرسائيل بني 15 آيار 1948، و 20 متوز 1949، واجرب عىل ترك مكان 

اإلقامة بسبب الحرب ومل يستطع العودة إليه جراء مامرسات السلطات 
 اإلرسائيلية؛«

הלכנו לשאול את סבתא וסבא - מה הסיפור שלכם?

ذهبنا	لنسأل	جداتنا	وأجدادنا	ماذا	جرى	معهم؟

 يارا	جرار יארה ג’ראר

 עופרי להמן-מנטל
عفري	هلمان	-منطل
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גירוש יהודי ספרד طرد يهود اسبانيا

צו משנת 1492 לפיו אסרו מלכי ספרד את ישיבתם של יהודים 
בממלכה והם גורשו ממנה. הצו היה שיא להתנכלויות נגד 

היהודים בספרד, וחיסל את הקהילה היהודית הוותיקה 
והמפוארת שחיה שם למעלה מאלף שנה. המגורשים נדדו 

לאירופה וצפון אפריקה. המעטים שנשארו התנצרו או הסתירו 
 את דתם. תקופה קצרה לאחר מכן גורשו גם

המוסלמים מספרד.

يف عام 1492صدر أمر  الذي نص عليه ملوك اسبانيا يف منع اقامة 
اليهود يف اململكة والعمل عىل طردهم منها. ُيعترب األمر، حلقة 
يف سلسلة املطاردات ضد يهود اسبانيا والفتك بالسكان اليهود 

القدامى الذين عاشوا هناك منذ الفرن الثالث امليالدي. قام 
املطرودون عقب ذلك بالتنقل يف اوروبا وشامل أفريقيا. القالئل 

الذي بقوا هناك تنرصوا أو أخفوا دينهم اليهودي. فرتة قصرية 
بعد ذلك طرد املسلمون من اسبانيا. 



سألت أيب ماذا يعرف عن تاريخ 
العائلة فقال يل إنه يف عام 1948 

بقيت عائلته يف يافا ومل تلجأ ملكان 
آخر، لكنه مل يعرف بالضبط ماذا 
حصل. لذلك ذهبت ألسأل أمي. 
حكت يل أمي أنه يف عام 1948 

عاشت عائلتها يف قرية املجيدل يف 
الشامل وقام اليهود باخراجهم من 

بيوتهم وقالوا لهم إنهم سريجعون بعد الحرب. ذكرت أيضا 
أنهم يف البداية أخرجوا الشباب ويف النهاية عجائز القرية. 

لكنهم عندما أرادوا العودة مل ُيسمح لهم. بقي 
يف املجيدل كنيستان فقط. يسكن اليوم عىل ارايض القرية 

 العديد من العائالت اليهودية ويدعى اليوم مجدال هعيمق.
 اضطرت العائلة عقب االحداث اىل االنتقال اىل مدينة 

النارصة وسكنوا أول األمر يف دير. جلبوا معهم القليل من 
املتاع وتركوا باقي املمتلكات خلفهم. حني وصلوا النارصة 

بحثوا عن بيت ليسكنوه ولكنه يف البداية كان صعب عليهم 
التأقلم يف املكان الجديد. 

    

הלכתי לשאול את אבא מה הוא יודע על ההיסטוריה של 
המשפחה. אבא אמר לי שהמשפחה שלו נשארה ביפו בשנת 

1948 ולא עזבה למקום אחר, אך הוא לא יודע בדיוק מה 
קרה. הלכתי לשאול את אמא שלי. אמא ספרה שבשנת 1948 
המשפחה שלה נשארה בכפר מג’ידל בצפון. בזמן המלחמה, 
היהודים הוציאו אותם מבתיהם ואמרו להם שיחזרו אחרי 

המלחמה. היא מספרת לי שקודם כל הם הוציאו את הבחורים 
הצעירים ובסוף את הזקנים של הכפר. 

כשהמשפחה רצתה אחרי המלחמה לחזור לכפר 
לא נתנו לה. במג’דל נשארו היום רק שתי כנסיות. במקום 

אנשי הכפר המקוריים גרות היום על אדמות הכפר שנהרס 
 הרבה משפחות יהודיות, ביישוב שנקרא מגדל

 העמק. המשפחה
נאלצה לעבור לגור בנצרת. 

בהתחלה גרו במנזר. 
לקחו איתם מעט מאוד 
דברים ואת כל הרכוש 

השאירו בכפר. כשהגיעו 
לנצרת חיפשו בית לגור 
בו. למשפחה היה קשה 
להתרגל למקום החדש 
 בנצרת אבל לאט לאט

הם התרגלו.  

לסבא אברם כולם קוראים דבוש, כי זה היה שם המשפחה 
המקורי שלו. הוא נולד בשנת 1933 בעיר טריפולי שבלוב.  

בערך כאשר היה בן 15, החלה מתיחות בין ערבים 

ליהודים בעקבות הקמת מדינת ישראל. בכל 
מקום שאליו הלך, קיללו אותו והרביצו לו ולכן רצה לעלות 

לישראל. סבי היה בן 17 כאשר יום אחד הוא הלך ברחוב, 
שלושה בחורים צעירים ניגשו אליו ושאלו אותו אם הוא 

יהודי. כשהוא אמר שכן, שאלו אותו אם הוא רוצה לעלות 
לארץ ישראל והוא הסכים, בלי לקחת כלום חוץ ממה שהיה 
עליו. הוא לא היה צריך להודיע להוריו כי אמו נפטרה והוא 

לא היה בקשר עם אביו. ההפלגה ארכה 4 ימים ובסופה הגיע 
לקיבוץ, בו הוא לא כל-כך השתלב ולכן עבר לאשקלון, שם 

 הוא גר עד היום. גם אחיו, אחיותיו ואביו עלו לארץ
וגרו באשקלון. 

סבא שלי היה קבלן בניין. באותה תקופה היתה גזענות כלפי 
מי שהגיע מארצות ערב וצפון אפריקה, וכשהיו מכרזים  

לקבלת עבודות בניה, הוא לא היה זוכה בהם בגלל מוצאו.  
סבא החליט לשנות את שמו מדבוש לתמיר, והיום הוא מספר 

שכבר באותו שבוע שבו שינה את שמו הוא קיבל עבודות.  

הלכנו לשאול את סבתא וסבא - מה הסיפור שלכם?

ذهبنا	لنسأل	جداتنا	وأجدادنا	ماذا	جرى	معهم؟

 אורין ביבס اروين	بيبس

  احدى الكنائس املتبقية في اجمليدل، 2008
2008, אחת מן הכנסיות שנשארו במג’דל. 

الجميع ينادي جدي افرام 
بـ دفوش ألن هذا االسم 

هو اسم عائلته االصيل. ولد 
جدي عام 1933 يف مدينة 

طرابلس – ليبيا وعندما بلغ 
الـ 15  نشبت يف ليبيا 

توترات بني اليهود 
والعرب. ويف كل مكان لجأ 

اليه لعنوه ورضبوه لذلك 
أراد القدوم اىل ارسائيل. بلغ 
جدي 17 عاما عندما اوقفوه 
يف الشارع ثالثة شبان وسألوه 
إن كان يهوديا. حني كان رده 

بااليجاب سألوه إن كان يرغب يف القدوم اىل هنا. وافق ومل يأخذ 
معه شيئاَ سوى ما كان عليه. مل يكن عليه أن يبلغ والدته ألنها 
توفيت ومل تكن له عالقة بأبيه. طال االبحار 4 ايام حيث وصل 

يف نهايته اىل الكيبوتس، لكنه مل يندمج كثريا هناك وانتقل اىل 
اشكلون وهو يقطن هناك حتى يومنا هذا. اخوانه واخواته وابوه 

قدموا أيضا اىل البالد وسكنوا يف اشكلون.

كان جدي مدير بناء. سادت يف تلك الفرتة العنرصية تجاه اليهود 
الذين قدموا من دول عربية ومن شامل افريقيا، ولكنه مل يحز 

عىل مشاريع بناء بسبب أصله مام دفعه اىل تغيري اسمه من 
دافوش اىل تامري. يحيك اليوم انه يف االسبوع الذي غري فيه اسمه 

حصل عىل اعامل. 
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גזענות כלפי מי שהגיע מארצות ערב
בעשורים הראשונים לקיומה של מדינת ישראל, היוו היהודים 
מארצות ערב כ-40% מהאוכלוסיה היהודית שחיה בה. יהודים 

אלה סבלו מאפליה מצד הממשל, שראה בהם בעלי תרבות 
נחשלת אשר צריכים לרכוש תרבות “מודרנית” והשכלה 

מחדש. עולים יהודים מארצות ערב פוזרו בדרך כלל בפריפריה, 
בישובים נידחים, בעוד עולים יהודים מארצות אירופה יושבו 

בדרך כלל בישובי המרכז ובקיבוצים. מצב זה יצר אי-שוויון על 
בסיס המוצא בתנאי המחיה ובאפשרויות השילוב.

العنرصية تجاه اليهود الذين قدموا من دول عربية

يف السنوات االوىل لقيام دولة ارسائيل كانت نسبة اليهود 
القادمني من دول عربية حوايل 40% من السكان اليهود. عاىن 

هؤالء اليهود من التمييز من قبل السلطة االرسائيلية التي نظرت 
اليهم كأصحاب حضارة ضعيفة وطالبتهم باكتساب حضارة 

حديثة وثقافة جديدة. ارسل القادمون من الدول العربية لالقامة 
يف الضواحي ويف مساكن مهجورة، بينام ارسل اليهود القادمون 

من دول اوروبا لالقامة يف سكنات مركزية ويف الكيبوتسات. انتج 
هذا الوضع عدم املساواة يف مستوى الظروف املعيشية مام كان 

له تأثري عىل إمكانيات اإلندماج التي أخذت حسب األصل.

ماريا	نعيم	מריה נעים

שנות ה-50. הפגנות נגד אפליה עדתית
اخلمسينات، مظاهرات ضد التمييز 

على اساس عرقي           

خالل احلرب وما تالها قامت قوات اجليش االسرائيلي باقتالع 
ما بي 600-500 قرية فلسطينية واحتالل مدن وحتويل حوالي  

800,000  فلسطيني الى الجئني.  

במהלך המלחמה ולאחריה, כוחות הצבא הישראלי עקרו בין 500-600 
כפרים פלסטינים, כבשו ערים והפכו כ- 800,000 פלסטינים לפליטים.

 

 العائلة اضطرت عقب االحداث لالنتقال اىل مدينة النارصة
الجئو الداخل هم الفلسطينيون الذين بقوا عىل مقربة من 

اراضيهم التي احتلت عىل يد القوات االرسائيلية ويعدون اليوم 
مواطني دولة ارسائيل. الوضع الخاص لهؤالء يتبني عىل خلفية 

رفض الحكم االرسائييل االعرتاف بهم كالجئني وتصميمه عىل 
عدم ارجاعهم اىل اراضيهم ومتكينهم من اعامر قراهم من 

جديد. من الصعب التوصل اىل اعدادهم نظرا اىل غياب تسجيل 
موثوق به حولهم. االغلبية الساحقة من الجئي الداخل تعيش 

اليوم بالقرب من اراضيها وتدير رصاعا جامهرييا وقانونيا يف 
املحاكم االرسائيلية.  

נאלצה לעבור לגור בנצרת 
אלה שנשארו בקרבת כפריהם לאחר שנכבשו בידי הכוחות 

הישראליים והם היום אזרחי מדינת ישראל, נקראים פליטים 
פנימיים. מצבם נחשב מיוחד בעיקר בגלל חוסר הסכמתו 

של הממשל הישראלי להכיר בהם כפליטים, וסירובו להחזיר 
להם את אדמותיהם ולאפשר להם לבנות את הכפרים 

שלהם מחדש. קשה מאוד לאמוד את מספרם מאחר ואין 
מרשם מהימן. רובם חיים מאז ועד היום בקרבת אדמותיהם 

ומנהלים מאבק ציבורי וחוקי בבתי המשפט בארץ.
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הבנו שכל אחד מאיתנו רואה את הדברים מזווית אחרת. יש כאלה עם עיניים شو شايفني من شباك الدار؟ מה רואים מבעד לחלון?
חומות, כאלה כחולות, כאלה.. צבע דבש. למרות השוני בינינו כבני אדם, קשה 

לנו לברוח, נראה אתכם מנסים, מהקבוצה לה אנחנו שייכים. בואו נראה מה כל 
אחד מאיתנו, כשייך לאותו עם פלסטיני או יהודי, רואה מחלון ביתו. יש כאלה 
שיסכימו להצעה שלנו, ויש כאלה שלא. בואו נראה ביחד... אתם גם מוזמנים 

להציע חלונות אחרים...

احنا، كل واحد منا بّطلع عىل االمور من زاويتو الخاصة. يف ناس مع عينني بنيات، 
ناس ثانيني مع عينني زرق، ويف كامن ناس مع عينني عسليات. مع انو يف اختالفات 

بيناتنا كبرش  ما منقدر نهرب، حتى لو حاولنا، )حاولوا اذا حبيتو( من املجموعة 
ايل مننتمي الها. عشان هيك تعالوا نشوف شو كل واحد فينا، كمنتمي للشعب الفلسطيني او اليهودي، 
بشوف من شباك بيتو. يف منكم راح يوافقوا عىل اقرتاحنا ويف مش راح يوافقوا. تعالوا نشوف مع بعض 

احسن... واذا حبيتو تضيفوا عىل الشبابيك اهال وسهال...

איומים 

מהחיזבאללה

רוב היהודים רואים מבעד לחלון:

اكثرية اليهود  بشوفو من خالل الشباك:

باصات بتتفجر

شعب فلسطيني رافض ملعاهدات السالم   

حزب اهلل بهدد

حماس بدو يطردنا من هون

احتالل

حواجز
متييز، جدار عنصري

نكبة
جيش يهودي 

كبير

התנגדות לכיבוש

מחסומים

אפלייה

כיבוש

מוות
גדר הפרדה

הפקעת אדמות

פצצת אטום

נכבה

נכסה

גזענות נגד ערבים ומוסלמים

דיכוי

קולוניאליזם

צבא יהודי גדול

עם יהודי עשיר וחזק בעולם שהידים

موت

نضال ضد االحتالل
سلب اراضي

قنبلة ذرية

نكسة

عنصرية ضد العرب واملسلمني

اضطهاد

شعب يهودي غني وقوي 
وعندو نفوذ بالعالم

شهداء

אוטובוסים מתפוצצים

עם פלסטיני שמסרב להסכמי שלום

עולם ערבי גדול רקטות 
 קסאם מעזה

טילים מסוריה

חמאס שרוצים לגרש

אירן מאיימת להשמיד

פיגועים

רוב הפלסטינים רואים מבעד לחלון:

  اكثرية الفلسطينيني من خالل الشباك بشوفو: 

صواريخ من سوريا

احتالل

استعمار

نكسة شهداء

مقاومة

حواجز

متييز

כל העולם נגדנו

الالسامية

كل العالم ضدنا

אנטישמיות

صواريخ القسام من غزة

ايران تهدد بالضمار عمليات تفجيرية



انا محمد العامرين اعيش مع عائلتي املكونة من ايب الذي كان 
يعمل يف محطة وقود يف ارسائيل وطرد منها يف بداية االنتفاضة 
الثانية بعد عرش سنوات من التفاين يف العمل وذلك فقط النه 
فلسطيني واالن هو يعمل كحارس يف معرض للسيارات حيث 

يتقاىض اجر ال يّؤمن االحتياجات االساسية لعائلتي. اما امي فهي 
ربة منزل ويل ايضا 

اربعة اخوة واختني. كام 
أننا نسكن مع عائلتي 
املمتدة واملكونة من 
ثالث عامت وعمي 

وعائلته الذين ساعدونا 
ماديا بعد ان طرد ايب 
وهذا يعرب عن مدى 
الدعم داخل ارسيت.

ترجع جذور عائلتي وتنتمي إىل اكرب القبائل، قبيلة الجبارات، 
والتي استقرت يف شامل برئ السبع، حيث كان لدينا العديد 

من االرايض واملوايش وسجلت العائلة حتى ذلك الوقت اجمل 
ذكرياتها وكانت تشكل قوة اجتامعية واقتصادية. ولكن لألسف 

قام االحتالل االرسائييل، الرافض دوماً التعايش مع االخرين 
خاصة اذا كانوا اقوياء، بطردنا يف عام 1948 من ارضنا تحت 
قوة السالح والتهديد. أما العائالت الفلسطينية التي سكنت 

املنطقة فقد خرج جزء منها من فلسطني متوجها إىل مخيامت 
الجئني يف لبنان وسوريا واالردن، وجزء آخر عمد عىل املجيئ اىل 

مناطق أخرى داخل فلسطني. تم طرد عائلتي اىل عصيون، بجانب 
مدينة الخليل، حيث استقرت هناك ملدة 17 عاما واستطاعت 
بعد الكدح يف العمل امتالك اراض من جديد. بيد ان االحتالل 

االرسائييل، الذي هو دامئا باملرصاد ليفسد فرحتنا وال  يرتكنا نعيش 
بسالم  وذلك يف الوقت الذي يتغنى فيه انه صانع السالم وراعي 

אני מחמד אלעמארין, חי עם 
משפחתי. אבי, שעבד תקופה 

של עשר שנים בתחנת דלק 
בישראל, גורש מעבודתו עקב 

האינתיפאדה השנייה, למרות שהיה 
עובד נאמן וזאת רק בגלל שהוא 

פלסטיני.. היום הוא עובד כשומר של תצוגת רכבים. השכר 
שהוא מקבל מועט מאוד ולא מספק את צורכי המשפחה 

הבסיסיים. אמא שלי עקרת בית 
ויש לי גם ארבעה אחים ושתי 

אחיות. אנחנו גרים עם המשפחה 
המורחבת שכוללת גם שלוש 

דודות ודוד. הם עזרו לנו כספית 
בתקופה שאבא גורש מעבודתו, 

 מה שמעיד על מידת
התמיכה במשפחתי. 

השורשים של המשפחה שלי שייכים לאחד מגדולי השבטים 
הבדואים, שבט אלג’בראת, שישב צפונית לבאר שבע. 

באותה תקופה היו לנו אדמות וצאן והמשפחה חייתה את 
הזכרונות היפים ביותר שיש לה והיוותה כוח חברתי וכלכלי. 

אבל לצערנו, בשנת 1948 הכיבוש הישראלי, שמסרב כמו 
תמיד לחיות עם אחרים במיוחד אם יש להם כוח, גירש 

את המשפחה שלי מעל אדמותיה בכוח הנשק ובאיומים. 
כמו שאר המשפחות הפלסטיניות, שחלקן עברו לגור מחוץ 

לפלסטין )לבנון, סוריה וירדן( ובתוך פלסטין עצמה, המשפחה 
שלי גורשה לעציון 
שליד העיר חברון 

והתיישבה שם. 
במשך 17 שנים 

של עבודה מפרכת 
הצליחה המשפחה 

الدميوقراطية يف الرشق االوسط 
قام بطرد عائلتي مرة ثانية، ورسقة 

بيتي واشجاري واريض وماشيتي 
الجبارنا عىل الرحيل إىل مخيم 

بيت جربين يف مدينة بيت لحم 
وذلك عىل أثر نكسة عام 1967. 
سكنت عائلتي املخيم يف ظروف 
سيئة جدا. عاشت يف البداية يف خيمة من القامش ال تقي حر 

الصيف وبرد الشتاء. ومن ثم تطورت الخيمة اىل بيت من 
الطني، ال تتوفر فيه ابسط االحتياجات االساسية مثل دورة 

املياه، حيث كان يتشارك جميع سكان املخيم يف حاممنينْ بدون 
مياه او رصف صحي، باالضافة اىل افتقار املخيم اىل مياه الرشب 
والكهرباء داخل املنازل اىل ما ذلك من ازدحام املخيم بالسكان 

والبيوت املتالصقة والطرق غري املعبدة وغياب الخدمات 
الصحية والتعليمية، مام كان يلزم افراد عائلتي الذهاب لتلقي 

التعليم يف املخيامت املجاورة.

عام 1967 ُسجلت عائلتي يف وكالة الغوث الدولية كعائلة 
فلسطينية الجئة وتم االعرتاف بلجوئها من خالل حصولها 
عىل بطاقة وكالة الغوث الدولية. ومن املؤسف ان تتحول 

عائلة قوية لها جذور تاريخية وتراث اىل رقم وبطاقة تنتظر 
كرسة الخبز لتحافظ عىل بقائها عىل قيد الحياة.  ومن 

خالل ذلك نرى ان االحتالل االرسائييل انتهك كافة املواثيق 
واالعراف الدولية لحقوق االنسان من الحق يف الخصوصية 

والحياة والتملك والحرية والتعليم والصحة واملسكن  
 واملرشب واحرتام حقوق االخر املختلف، وغريها من 

الحقوق االنسانية.

 نحن اليوم يف عام 2008 الذي تحول فيه العامل اىل قرية صغرية 
وميكن التجول فيه بدون حواجز عسكرية او نقاط تفتيش، 

غري أن االحتالل االرسائييل يقدم يوميا هدايا متنوعة للشعب 
الفلسطيني. آخر هدية كانت جدار الكرتوين حرم والدي من 

فرص العمل وحرم عائلتي من تلقي العالج وحرية التنقل 
والعبادة يف األماكن املقدسة)مبا أنه ال ميكننا الوصول اىل القدس 

والصالة يف مسجد األقىص(.

كلمة أخرية، عائلتي عائلة دميوقراطية متسامحة تؤمن بالسالم 
 وتعشق الحرية وترفض السالسل والقيود وتؤمن بالعودة 

اىل الديار.

نهاية القرن الـ 19: قبائل بدوية في النقب  
סוף המאה ה-19: פריסת שבטי הבדווים 

בנגב.  

שוב לרכוש אדמות. אבל, 
הכיבוש הישראלי, שתמיד 

שם מכשולים כדי לקלקל לנו 
את השמחה ולא עוזב אותנו 

לחיות בשלום - זאת בזמן 
שהוא מתגאה שהוא שוחר 

שלום ושומר על הדמוקרטיה 
במזרח התיכון – גירש את המשפחה שלי פעם נוספת. 

הכיבוש גנב ממני את הבית שלי, העצים שלי, האדמות שלי 
והצאן שלי. בעקבות הנכסה של 1967 עברנו לגור במחנה 

פליטים בית ג’וברין בעיר בית לחם.   

בתחילה, המשפחה שלי חייתה במחנה הפליטים תחת תנאים 
מאוד קשים. היא חייתה באוהל עשוי מבד, שלא מונע את 

חום הקיץ וקור החורף. לאחר מכן האוהל התפתח ונהיה בית 
עשוי בטון, שאין בו הצרכים הפשוטים ביותר כמו שירותים. 

כל המשפחות שחיו במחנה התחלקו בשני חדרי שירותים 
ללא מים או היגיינה. במחנה חסרו גם מים לשתייה וחשמל 
בתוך הבתים, זאת בצד צפיפות התושבים, הבתים הצמודים 
זה לזה, הדרכים הלא סלולות, והיעדר שירותים בריאותיים 

וחינוכיים, דבר שהכריח את בני משפחתי ללכת למחנות 
אחרים כדי לקבל בהם שירותי חינוך.

בשנת 1967 המשפחה שלי נרשמה באונר”ה )סוכנות הסעד 
והתעסוקה של האו”ם(, הוכרה כמשפחה פלסטינית פליטה, 
וקיבלה תעודת פליטות. מצער מאוד לראות משפחה חזקה 

שיש לה שורשים ומסורת הופכת למספר ותעודה, וממתינה 
לתרומת פת לחם כדי לשרוד. כל אחד יכול לראות שהכיבוש 
הישראלי הפר את כל האמנות הבינלאומיות לזכויות האדם, 

מזכות הפרטיות והחיים, הזכות לרכוש פרטי, לחינוך 
ולבריאות, למגורים ולשתיה, לכיבוד זכויות האחר השונה 

ממני, וזכויות אדם אחרות. 

אנחנו היום בשנת 2008, בה העולם הופך לכפר קטן שניתן 
לעבור בו ממקום למקום ללא מחסומים צבאיים ותחנות 

חיפוש. אבל הכיבוש הישראלי מגיש לעם הפלסטיני מתנות 
יום יום. המתנה האחרונה היתה גדר אלקטרונית שמונעת 

מאבא שלי אפשרויות עבודה וממשפחתי קבלת טיפול רפואי, 
חופש תנועה ויכולת לבקר במקומות הקדושים )הרי אסור לנו 

לבקר בירושלים ולהתפלל במסגד אלאקצה(. 

אני רוצה לומר מילה אחרונה. המשפחה שלי היא משפחה 
דמוקרטית וסובלנית, המאמינה בשלום ומאצילה את החופש, 

מסרבת לכבלים ומאמינה בחזרה לשורשיה. 

  هدم بيوت القرية العربية بيت
 جبرين عام 1948

1948: הריסות הכפר הערבי בית ג’וברין 

פליטים מן הנגב התיישבו באזור שנקרא 
עציון על שם יישוב יהודי שהיה בו בשנות 
ה-40. ב- 1948 השתלטו על היישוב כוחות 
הלגיון הירדני ובכך חסמו את התקדמות 
הכוחות היהודים לכיוון הגדה המערבית.

2008: مخيم الجئني بيت جبرين، بيت 
حلم.اقيم بدعم من االونروا

 2008: מחנה הפליטים בית ג’וברין,
בבית-לחם, הוקם על ידי אונר”ה

مظاهرة ترفع شعارات حق العودة 
لالجئني الفلسطينيني      

הפגנה שנושאת סיסמאות של זכות 
 השיבה לפליטים הפלסטינים

»اجربنا على الرحيل إىل خميم بيت جربين يف مدينة بيت 
حلم وذلك على أثر نكسة عام 1967.«

“בעקבות הנכסה של 1967 עברנו לגור במחנה 
פליטים בית ג’וברין בעיר בית לחם”
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حممد		العمارين
מחמד אל עמארין	

»ترجع جذور عائليت وتنتمي إىل اكرب القبائل، قبيلة 
اجلبارات، واليت استقرت يف مشال بئر السبع«

“השורשים של המשפחה שלי שייכים לאחד מגדולי השבטים 
הבדואים, שבט אלג’בראת, שישב צפונית לבאר שבע”

منطقة  الى  حضروا  النقب  من  الجئون 
تدعى عصيون، االسم اليهودي لالستيطان 
الـ40.  سنوات  في  املكان  في  اليهودية، 
الكتيبة  من  قوات  1948سيطرت  عام  في 
تقدم  وبذلك منعت  املنطقة  االردنية على 

القوات اليهودية الجتاه الضفة الغربية. 

ומסורת הופכת למספר ותעודה”“מצער לראות משפחה חזקה עם שורשים 

“النكسة” 

)الهزمية( هي الكنية التي اطلقها 
الفلسطينيون والعالم العربي 

على حرب 1967 التي احتلت فيها 
اسرائيل هضبة اجلوالن والضفة 

الغربية وقطاع غزة وصحراء سيناء.
“אל- נכסה” 

)תבוסה(. כך נקראת מלחמת יוני 
7691, בפי הפלסטינים והעולם 

הערבי שבה ישראל כבשה את רמת 
הגולן, הגדה המערבית, 
רצועת עזה ומדבר סיני.

اخلليل

بارات
ج

»من املؤسف كيف حتولت عائلة قوية هلا 
جذور تارخيية وتراث تتحول اىل رقم وبطاقة«



נעם: אני חושבת שזה מאוד עצוב, סיפור המשפחה של 
מחמד. עצוב, שכך הוא מרגיש. אני חושבת שהטון שלו הביע 

האשמה כלפינו וזה גרם לי להרגיש רע. הרגשתי שמחמד 
מציג את הצד שלו בלבד. 

בר: מה שקרה זה לא אחריות שלי ולא של הרבה אנשים 
שחיים פה. אין לי שליטה על זה ולא בחירה בזה. 

נעם: כשקוראים את הסיפור זה יכול להשתמע כאילו 
הישראלים כבשו סתם כדי להרוס לו את החיים. הם עשו את 

זה כי הם רצו להקים מדינה. 

אופיר: אני יודעת שחלק מדבריו נכונים וחבל שזה ככה. אני 
מרגישה עכשיו רע.

עופרי: קשה להגיד מה נכון ומה לא. הוא סיפר מה הוא 
מרגיש, מה המשפחה שלו עברה. 

נעם: אם זה היה בשליטתי, זה לא היה ככה. הוא חושב שאני 
מייצגת את ישראל, את הכיבוש הישראלי ואני לא.

עופרי: היה לי קשה לשמוע את הסיפור, כמו בכל פעם 
שילדים מבית לחם מספרים את הסיפורים מהחיים שלהם.  

هدى: سجلنا نحن الفلسطينون هذا العام 60 عاماً عىل 
نكبتنا، بينام احتفل اليهود بستني عاماً عىل استقاللهم. 

يف حني مل ينظر السكان الفلسطينيني يف يافا اىل الطيارات 
الحربية يف عرضها بيوم االستقالل سوى لطيارات حربية يف 
طريقها لقتل أنسابهم يف االرايض املحتلة، وجد فيها اليهود 
وشعروا بأمان وبفخر حيال جيش دفاعهم. ويف حني وجد 

اليهود يف املفرقعات النارية اعالنا لبدء حفلتهم الكبرية، 
ضجت رمزاً لصوت رصاص يف االذن الفلسطينية. 

 

הודא: אנחנו הפלסטינים ציינו השנה 60 שנות נכבה 
ואילו היהודים ציינו 60 שנה של עצמאות. בעוד 

פלסטינים ביפו לא ראו במטוסי חיל האוויר שטסו להם 
ביום העצמאות היהודית אלא את המטוסים שמפציצים 

את משפחותיהם בשטחים הכבושים, היהודים הרגישו 
בטוחים וגאים בצבא ההגנה שלהם. בעוד הזיקוקים 

באוויר בעיני היהודים ציינו את החפלה הגדולה, בעיני 
הפלסטינים הם סמל לקול יריות.  

מחמד: בעבר היו כאן מעט יהודים, והערבים קיבלו אותם 
יפה. ב-1917 ניתנה הצהרת בלפור. כדי להיפטר מהיהודים 

באירופה הבריטים עזרו ליהודים לבוא לפה. כשהגיעו 
היהודים, הם גירשו אותנו מאדמותינו ובתינו, וכך החלה 

המלחמה בין הערבים והיהודים. היום יש גדר, התנחלויות, 
פלישות ומאסרים. היום אנחנו חיים כמו בכלא. אני מרגיש 

מרירות ועצב גדול, כי אני חי במחנה פליטים רחוק מאדמתי 
המקורית. היום הזה מזכיר לי להיאחז באדמתי ובזכות 

השיבה שלי.

נטלי: מדי שנה בתאריך הזה אני זוכרת את כל המאורעות, 
הסבל, הגלות, הרצח והטבח באנשים. 60 שנה עברו ועדיין לא 

מצאנו פתרון!

ג’וליאנה: אני יכולה לראות את עקבות מה שקרה בנכבה על 
פני האנשים עד היום הזה. כשהיהודים נכנסו לאדמות שלנו 
היה עליהם להתייחס אלינו כמארחים שלהם, ולא כאדונים, 

כפי שהם מתייחסים אלינו. היחס שלהם אלינו מאוד תוקפני. 
הם לא באו לכאן כדי לחיות איתנו בשלום, הם באו לחיות על 

חשבוננו. בגלל הגישה הזאת התחילו כל הבעיות.

יזן: הדיכוי התחיל לפני 60 שנה, אבל אנחנו עדיין סובלים 
ממה שקרה. 

محمد: كان هنا يهود واستقبلهم العرب طيبا. يف عام 1917 
صدر وعد بلفور عىل يد الربيطانيني، وساعدوا اليهود يف الوصول 

اىل هنا. اليهود الذين وصلوا قاموا بطردنا من اراضينا وبيوتنا. 
هكذا بدأت الحرب بني العرب واليهود. اليوم هناك جدار، 

ومستوطنات، واجتياحات واعتقاالت، اليوم نعيش يف ما يشبه 
السجن. اشعر مبرارة وامل شديدين الين اعيش يف مخيم الجئني 

 بعيدا عن بلديت األصلية، وهذا اليوم يذكرين بالتمسك يف 
حقي بالعودة. 

نتايل: أتذكر يف كل عام من هذا اليوم جميع األحداث واملعاناة 
والترشيد وقتل الناس واملجازر التي حصلت. مر ستون عاما ومل 

نجد الحل بعد! 

جوليانة: استطيع رؤية آثار النكبة عىل وجوه الناس حتى 
يومنا هذا. كان عىل اليهود عندما دخلوا اراضينا التعامل معنا 
كمستضيفهم وليس كأسياد كيفام يتعاملون معنا وبالعدوانية 

التي متثل اسلوبهم. مل يحرضوا اىل هنا ليعيشوا معنا بسالم 
لكنهم حرضوا عىل حسابنا. هذا التوجه هو مصدر كل املشاكل. 

يزن : بدأ االضطهاد قبل ستني عاما ولكننا ال زلنا نعاين من أثر 
النكبة حتى يومنا هذا.

אנחנו והנכבה حنن والنكبة
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نوعم: قصة عائلة محمد يف نظري هي قصة محزنة ومن املحزن 
أنه يشعر هكذا. لكني اعتقد أن يف كالمه نربة ما توجه الينا 

 اصبع االتهام، وهذا ال يشعرين بارتياح. شعرت أنه يعرض
جانبه فقط.

بر: ما حصل باملايض ليس من مسئوليتي وليس من مسؤولية 
العديد من الناس الذين يعيشون هنا. ليست لدي سيطرة وال 

القدرة عىل الفصل يف االمر.

نوعم: حني سمعنا القصة بدا لنا وكأننا احتللنا بدون سبب، فقط 
لنهدم له حياته. لقد قاموا بذلك النهم ارادوا اقامة دولة.

 اوفري: لألسف اعرف ان يف قصته من الصواب. اشعر اآلن
بعدم الراحة.

عفري: من الصعب ان نقول ما هو الصواب وما هو الخطأ. لقد 
حىك لنا ما يشعر به وما لحق بعائلته.

نوعم: لو كان االمر بيدي ما كان االمر ليبدو هكذا. يعتقد محمد 
اين امثل ارسائيل واالحتالل وانا لست كذلك.

عفري: كان صعب عيل االستامع اىل القصة. كام يف كل مرة يحيك 
لنا فيها االطفال من بيت لحم قصصهم. 

ג’נט: בנכבה 
אנחנו זוכרים 

את מה שהיה כדי שלא יקרה שוב. 

יארה: בגלל הסכסוך הקיים זה שנים, פלסטינים בארץ שומרים 
דורות אחרי דורות על הסיפורים שלהם, כי יש המשכיות בין 

מה שהיה אז לבין מה שקורה היום. 

ג’נט: לפני תקופה קצרה השתתפנו בתהלוכה לזכר יום האדמה. 
הרשויות הישראליות עדיין רוצות להוציא אותנו מאדמותינו 

כפי שעשו פעם.

הודא: אם היו יכולים היו מוציאים אותנו מכאן מזמן!

מריה: עלינו להתמודד עם המצב ולא לברוח ממנו. 

ליאן: אני מרגישה שיש צורך עז לשנות את המצב. עד מתי 
יישאר כך? אני לא קולטת את יכולתם של היהודים לחגוג את 

יום העצמאות שלהם בעוד הם כובשים עם אחר.

הודא: אין לנו ראייה קולקטיבית. יש צורך למצוא מטרה 
משותפת שאנשים יתחברו סביבה.  רק אז אפשר לעשות שינוי. 

יש לנו קול ייחודי לנו, עלינו כמיעוט להעלות את המודעות 
בתוך החברה שלנו ולעורר דיון סביב נושאים שונים.

جانيت: نتذكر يف النكبة ما حصل لنا ليك 
ال يتكرر األمر مرة أخرى. 

يارا: بسبب الرصاع القائم منذ سنني تحافظ األجيال 
الفلسطينية يف البالد عىل قصصها بالذات عىل ضوء 

استمرارية ما حصل يف املايض. 

جانيت: شاركنا قبل فرتة مبسرية لذكرى يوم االرض. 
السلطات االرسائيلية تريد ان تخرجنا من اراضينا كام 

فعلت يف املايض.

هدى: لو استطاعوا الخرجونا من هنا من زمان!

ماريا: علينا ان نواجه الوضع ال الهروب منه. 

ليان: مر 60 عاما عىل قيام دولة إرسائيل وأجيال وراء 
أجيال من الشعب الفلسطيني تعيش ذات الواقع اليائس. 

الجميع يريد السالم، لكن ال احد من الطرفني مستعد 
للتنازل. أشعر أن هناك حاجة ماسة لتغيري الواقع. إىل 

متى سيبقى الوضع هكذا؟ ال أستوعب قدرة اليهود عىل 
االحتفال بعيد استقاللهم بينام يحتلون شعبا آخر.

هدى: تجد الفلسطيني يف هذه البالد ال يكرتث إال لنفسه، 
ليست لدينا رؤيا جامعية. هناك حاجة لنجد هدفا تتوحد 
الناس حوله، حينها فقط نستطيع أن نقوم بالتغيري. لدينا 

صوتنا الخاص بنا وعلينا كأقلية أن نوقظ الوعي داخل 
مجتمعنا وإثارة الجدال حول مواضيع مختلفة.

ما هو يوم االرض؟ تفاصيل ص. 49 
מהו יום האדמה?  פרטים בעמוד 49

مظاهرة مشتركة من اسرائيلني 
وفلسطينيني ضد االحتالل. 
הפגנה משותפת של ישראלים 
ופלסטינים נגד הכיבוש.

.

جوليانة: استطيع رؤية آثار النكبة على وجوه الناس حتى يومنا هذا.
ג’וליאנה : אני יכולה לראות את עקבות הנכבה על פני האנשים עד היום.

مسيرة في ذكرى يوم االرض الـ 32، 2008 
2008 עצרת לזכר יום האדמה ה-32

 جانيت: نتذكر يف النكبة ما حصل لنا لكي ال يتكرر األمر مرة أخرى. 
 ג’נט: בנכבה אנחנו זוכרים את מה שהיה כדי שלא יקרה שוב. 

 נעם : אני חושבת שסיפור המשפחה של מחמד מאוד עצוב. 
نوعم: قصة عائلة حممد يف نظري هي قصة حمزنة.



מולדתי מולדתי َمــوِطــنــي َمــوِطــِنــي 
ــَناُء والَبَهاُء  اجلـالُل واجلـماُل والسَّ

فـــي رُبَــاْك فــي رُبَـــاْك 

واحلـياُة والنـجاُة والهـناُء والرجـاُء 
فــي هـــواْك فــي هـــواْك 

هـــــْل أراْك هـــــْل أراْك 
ـماً وَ غانِـَماً ُمـَكرََّماً  سـامِلاً ُمـَنـعَّ

هـــــْل أراْك فـي ُعـــالْك 
ـَماك  ـَمـاْك تبـلـُغ السِّ تبـلُـُغ السِّ

َمــوِطــِنــي َمــوِطــِنــي 

َمــوِطــِنــي َمــوِطــِنــي 
ُه أْن تسَتِقـلَّ أو يَبيْد  الشباُب لْن يِكلَّ َهمُّ

نَستقي مَن الـرَّدَى ولْن نكوَن للِعــَدى 
كالَعـبـيـــــْد كالَعـبـيـــــْد 

ال نُريــــــْد ال نُريــــــْد 
ـدا  دا وَعيَشـَنا املَُنكَّ َنـا املُـَؤبَـّ ذُلَـّ

ال نُريــــــْد بـْل نُعيــــْد 
َمـجـَدنا الّتـليـْد َمـجـَدنا الّتليـْد 

َمــوِطــنــي َمــوِطــِنــي 

َمــوِطــِنــي َمــوِطــِنــي 
احلَُساُم و الَيـرَاُع ال الكـالُم والنزاُع 

رَْمــــــُزنا رَْمــــــُزنا 
َمـجُدنا و عـهُدنا وواجـٌب مَن الَوفا 

يُهــــــزُّنا يُهــــــزُّنا 

ِعـــــــزُّنا ِعـــــــزُّنا 
غايٌة تُـَشــرُِّف و رايـٌة ترَفـرُِف 

يا َهـــَنــاْك فـي ُعـــالْك 
قاِهراً ِعـــداْك قاِهـراً ِعــداْك 

َمــوِطــِنــي َمــوِطــِنــي

رنا دالشة، 51 عاماً، مراسلتنا من قرية البعينة 

موطني موطني هي قصيدة للشاعر الفلسطيني الكبير إبراهيم 
طوقان. وأصبحت النشيد 
غير الرسمي لفلسطني.  
كتبت القصيدة في عام 
1934 في عهد االنتداب 

البريطاني، إال أنها اليوم في 
نفوس الفلسطينني تتبع 

لسياق االحتالل االسرائيلي 
 لفلسطني والرغبة

في التحرير. 

تعد هذه القصيدة اجلميلة 
رمزاً جلمال وعظمة الوطن 
الفلسطيني وهي جتسيد 

جلي ملدى حب واعتزاز وتعلق 
الفلسطينيني مبوطنهم. 
يبدأ الشاعر وصفه ملدى 

خصوصية ومتيز جمال 
موطنه. ومن بداية البيوت 

الشعرية حتى نهايتها 
تظهر الرغبة في عودة 

الوطن ملرحلة اجملد بدون 
حكم االستعمار وجبروته. والتشديد على أن أبناء هذا الوطن لن يرتاح 

لهم بال إال بعودة كرامتهم وطرد العدو من ارضهم. ويؤكد رفض 
الفلسطينيني حلياة الذل واالضطهاد، كما ويؤكد أن الشباب يستمد 

قوته مباشرة من التاريخ اجمليد للوطن ولن يكل حتى يرفرف علم 
الوطن من جديد. 

أما بالنسبة لي، فأنا اعتبرها قصيدة عظيمة ومؤثرة! بعد أن عشت 
فترة من الصراع الطويل لعدم انتمائي للنشيد الوطني االسرائيلي. 

فعندما استمع الى نشيد »األمل« اليهودي ابدأ في تخيل واقع وحياة 
ليس واقعي، وعند قول »النفس اليهودية« و »األرض الصهيونية« 

اشعر بعدم االنتماء للدولة اليهودية وان القصيدة بعيدة كل البعد 
عني. أما عندما استمع الى قصيدة موطني، اشعر بارض بالدي تالمس 

اطراف قدمي، واجد نفسي اتذكر افراد عائلتي واصدقائي يجمعنا 
الوطن اجلميل الذي يصفه ابراهيم طوقان في القصيدة واتوق الى 

حترير االراضي احملتلة وعودة الوطن الى مجده. وعندما تنتهي األنشودة، 
جل ما اشعر به هو رعشة تسري بجسدي، وتطلق بريق اعتزاز يقودني 

 الى اخلروج الستنشاق نسمات هواء وطني، وتقبيل النباتات
بجانب بيتي...

موطين	موطين
רנא דלאשה, בת 15, כתבתנו 

מהכפר בעינה

“מולדתי מולדתי” הוא שיר 

של המשורר הפלסטיני הדגול 

אבראהים טוקאן. השיר הפך 

להמנון הלא רשמי של פלסטין. 

הוא נכתב בשנת 1934, בתקופת 

שלטון המנדט הבריטי, אך היום 

השיר נתפס בנפש הפלסטינים 

בהקשר של הכיבוש הישראלי 

 בפלסטין. דרכו מגלים את

הרצון לשחרור.

השיר היפה נחשב סמל ליופי 

ופאר המולדת הפלסטינית ומגלה 

את מידת אהבת הפלסטינים 

וגאוותם במולדתם. המשורר 

מתחיל לתאר את היופי המיוחד 

למולדת. מהתחלת בתי השיר ועד סופם עולה הרצון לחזור למולדת, לחזור 

לתקופת הפאר ללא השלטון האמפריאליסטי ויד הברזל שלו. השיר מדגיש 

שבני המולדת לא ינוחו, עד שיחזירו כבודם ויגרשו את האויב מעל אדמתם. 

לצד סירוב הפלסטינים לחיות חיי השפלה ודיכוי, הצעירים שואבים את כוחם 

 ישירות מההיסטוריה הגדולה של המולדת ולא יחדלו עד שדגל המולדת

ינשא מחדש.   

זהו שיר מדהים בעיני ומאוד מרגש! במשך תקופה ארוכה חויתי קונפליקט 

בגלל שלא הרגשתי שייכת להמנון הלאומי הישראלי. כאשר אני שומעת את 

ההמנון היהודי “התקווה”, אני מתחילה לדמיין מציאות וחיים שהם לא שלי. 

כאשר בשיר אומרים “נפש יהודי” או “ארץ ציון” אני מרגישה חוסר שייכות 

למדינה היהודית ושהשיר רחוק ממני. אבל כאשר אני שומעת את השיר 

“מולדתי” אני מרגישה שרגליי נוגעות באדמת מולדתי ומוצאת את עצמי 

נזכרת במשפחה ובחברים, בדרך בה מולדתי היפה מחברת בינינו, ואני כמהה 

לשחרור האדמות הכבושות וחזרת המולדת לפאר שלה.

כשהשיר מסתיים אני מרגישה בגופי צמרמורת, ניצוץ של גאווה דוחף אותי 

לצאת החוצה לנשום את רוח מולדתי, מנשקת את העציצים לצד ביתי...   

كلمات: ابراهيم طوقان

34 3435 35

מילים: אבראהים טוקאן

نبذة عن حياة الشاعر الفلسطيني 
الكبير ابراهيم طوقان 1905-1941

ولد إبراهيم عبد الفتاح طوقان في 
قضاء نابلس بفلسطني. أكمل دراسته 

الثانوية في القدس عام 1919. من بعدها 
التحق باجلامعة األمريكية في بيروت 

سنة 1923 ودرس في قسم اآلداب، ثم 
عاد بعد امتام دراسته ليدّرس في مدرسة 

النجاح الوطنية بنابلس. في عام 1936 
تسلم القسم العربي في إذاعة القدس 
وُعني مديراً للبرامِج العربية. لكنه أقيل 
من عمله من قبل سلطات االنتداب عام 
1940. رجع الى الوطن، بعد فترة تدريس 

في العراق،  على أثر مرض شديد أرداه 
قتيال وهو في سن الشباب لم يتجاوز الـ 

36 من عمره. 

חיי המשורר הפלסטיני הגדול אבראהים 
טוקאן 1905-1941

המשורר אבראהים עבד אל-פתאח 
טוקאן נולד במחוז שכם בפלסטין. 

סיים את לימודיו התיכוניים ב-1923 
נסע ללמוד באוניברסיטה האמריקאית 

בביירות שם למד בפקולטה למדעי 
הרוח, ואחרי שסיים את לימודיו חזר 

כדי ללמד בבית הספר אל-נג’אח בשכם. 
בשנת 1936 מונה לראש המחלקה 

הערבית ברדיו אלקודס ולמנהל 
התוכניות הערביות, אך בשנת 1940 

פוטר מתפקידו על ידי שלטונות המנדט. 
אחרי תקופה בה לימד בעיראק, חזר 

למולדת אחרי מחלה קשה, ומת בגיל 36 
בשכם. 

מולדתי מולדתי

הגדולה, היופי, ההדר וההילה

בחיקך בחיקך

הנחת והתקווה, החיים והגאולה

באהבתך באהבתך

האראך האראך

מנצחת, בטוחה ומכובדת

האראך במרומיך

ממריאה אל שמייך, ממריאה אל שמייך

מולדתי מולדתי

מולדתי מולדתי

הצעירם לא ירפו ויפלו

עד שתשתחררי

נתחזק מהמוות, לא נכנע לאויב

כעבדים כעבדים

לא נרצה לא נרצה

בהשפלת נצח ובחיי דיכוי

לא נרצה אלא להשיב עטרה ליושנה

מולדתי מולדתי

מולדתי מולדתי

החרב והעט ולא דברי סרק ומדון

הם סמלנו הם סמלנו

תהילתנו, נאמנותנו ומסירותנו

בוערת בנו בוערת בנו

את חוסננו, את חוסננו,

תכלית נשגבת ודגל נישא

מה טוב לך במרומיך,

גוברת על אוייביך גוברת על אוייביך

מולדתי מולדתי



סיפר לי סבא: “הייתי בחור בן 18. אהבתי לבלות, אהבתי 
להתלבש, אהבתי את החיים. הבית שלי היה בעיר בוקרשט 
שברומניה. הכרתי את העיר כמו את כף ידי. היו לי חברים 

בכל העיר וגם עבודה כבר היתה לי. למרות שבאירופה 
התרחשה מלחמת העולם השניה, הייתי צעיר ועסוק בעניינים 

של צעירים. ואז לפתע הכל השתנה. הנאצים כבר נראו 
בכל מקום בעיר. בוקר אחד, עברו חיילים משכונה לשכונה, 

והודיעו שכל הגברים היהודים צריכים להתייצב למחרת 
באצטדיון ששימש לתחרויות אופנים. היה מתח באויר. לא 
ידענו מה מחכה לנו. ואז הגיע קצין, הוציא משרוקית ושרק 

בה בעוצמה. באותה שנייה ירדו מהיציעים אנשי הצבא 
וסידרו אותנו ברביעיות. לאחר שעמדנו מסודרים, העלו 

אותנו על רכבות המשמשות להובלת בהמות. אותי הכניסו 
לרכבת שנסעה למחנה עבודה באוקראינה )קרוב לצפון 

רומניה(. למחנה קראו טרנסניסטריה. את אבי, שלחו למחנה 
עבודה בתוך רומניה. אמי, אחי ואחותי הקטנים נשארו אך 

זרקו אותם מביתם. גם את חנות האינסטלציה שהייתה לנו 
לקחו מאיתנו. למעשה לא נשאר לנו דבר. 

העובדה שיום אחד סולקתי מביתי היתה קשה לעיכול. 
פתאום אתה מסולק מהמקום שנולדת בו, המקום שבו 

יש לך חברים, משפחה. והתחושה שאף אחד מהשכנים או 
מהחברים אינו מוכן לעזור, קשה, מעליבה ומשפילה. האנשים 

 שהיו השכנים שלך פתאום מתנהגים כאילו אינם 
מכירים אותך. 

הרכבות הביאו אותנו למחנה העבודה טרנסניסטריה 
שבאוקראינה. רבים מתו או הומתו בדרך. אנחנו, אלו 
ששרדנו את המסע עבדנו כחוטבי עצים ביערות. גרנו 

באורוות סוסים. בכל תא ששימש סוס גרנו ארבעה אנשים. 
היה מאוד צפוף. רבים היו חולים וכולם היו עקוצי כינים. 

סבלנו מרעב וקור. כדי להתרחץ היינו לוקחים מים מהבאר 
עם צלחת פח ועד שהגענו למקום שרצינו להתקלח בו המים 

כבר הפכו לקרח. נוסף לכל אלה, העבודה היתה קשה. היה 
עלינו לספק כמות מסוימת של עצים מנוסרים, וכל יום 

האחראי בדק את הספק העבודה. מי שלא עמד במכסה זכה 
למנה של מכות. 

למרות שלא היו הרבה דברים להיאחז ולהתעודד מהם, יום 
אחד מצאתי קרן של צבי על האדמה הקפואה. לקחתי אותה 
ושמרתי אותה לעצמי כסמל של החופש שנשלל ממני. אפילו 

כשהציעו לי מנת לחם בעבור הקרן, סירבתי. הקרן שמורה 
אתי עד היום והיא תלויה על הקיר בביתי. 

אחרי שנתים וחצי במחנה, 
עם תום מלחמת העולם 
והפלת המשטר הנאצי, 

חזרתי לעיר הולדתי. אך לא 
הרגשתי שם עוד מוגן כמו 

שמרגישים בבית. לא הייתי 
מוכן שיגרשו אותי שוב מביתי. החלטתי לעלות עם אחותי על 
אוניה ולהפליג לעבר ישראל. בדרכנו, הצבא האנגלי עצר את 

האוניה ונשלחנו למחנה מעצר בקפריסין למשך שנה וחצי. רק 
אחרי הקמת מדינת ישראל שיחררו אותנו והגענו לישראל.” 

למחנה העבודה טרנסניסטריה

מחנות העבודה הנאצים הפכו 
ברובם למחנות השמדה. רבים 

מאלה שהוכרחו לעבוד בהם למען 
מכונת המלחמה הנאצית מתו 

במחנות מרעב וממחלות. רבים 
אחרים נרצחו באופן שיטתי.

איזור טרנסניסטריה ניתן על-ידי 
הנאצים במתנה לשליטי רומניה, 

ובשיתוף פעולה מלא ביניהם 
נרצחו למעלה ממאה אלף יהודים 

רומנים כתוצאה  מהגלייתם 
לטרנסניסטריה.

حىك يل جدي: “كان عمري 
18 عاماً وأحببت الرتفيه 

عن نفيس واألناقة وعشقت 
الحياة. كان بيتي يف مدينة 
بوخرست الرومانية. عرفت 

املدينة ككفة يدي وكان 
لدي أصدقاء من كل انحاء 

املدينة كام وحصلت عىل 
عمل. بالرغم من نشوب 
الحرب العاملية الثانية يف 

اوروبا كنت شابا وشغلت 
بايل امور الشباب. 

وفجأة تغري كل 
يشء. أصبحت 

ترى النازيني يف 
كل مكان. كان الجنود ميرون من حي إىل حي ويعلنون عن 

أمر إخراج الشباب والقدوم اىل إستاد ُاستخدم ملسابقات 
الدراجات. ساد الجو توتر ومل نعرف ماذا سيلم بنا. حرض 
ضابط وأخرج صفارة وصّفر بها بقوة. يف تلك الثانية نزل 

من املدرجات أشخاص من الجيش وقاموا بتقسيمنا اربعة 
اربعة. بعد ان وقفنا بالنظام الذي ارادوه ادخلونا يف سكك 
حديدية معّدة لنقل البهائم. ادخلوين يف قطار حديدي يف 

طريقها اىل معسكر عمل يف اوكرانيا )بالقرب من شامل 
رومانيا( الذي اطلق عليه اسم ترنسنيسطاريا، وارسلوا أيب اىل 

معسكر ابادة داخل رومانيا. أما أمي وأخي وأختي الصغار 
فبقوا هناك غري انهم طردوهم من البيت وسلبوا منا حانوت 
السمكرية التي ملكناها. باألحرى مل يرتكوا لنا أي يشء يذكر.

الحقيقة أنني طردت فجأة من املكان الذي ولدت فيه كانت 
صعبة ان تعقل. فجأة يطردونك من بيتك، ُيبعدونك عن 

اصدقائك وعائلتك. الشعور أن ال أحد من الجريان أو األصدقاء 
عىل استعداد لتقديم املساعدة هو شعور صعب ومهني ومذل. 

فجأة يعاملك الجريان وكأنهم ال يعرفونك.

احرضتنا القطارات الحديدية إىل معسكر العمل  
ترنسنيسطاريا يف اوكرانيا. كثريون ماتوا او قتلوا يف الطريق. 

نحن، الذين تجاوزنا السفر عملنا كحّطابني يف الغابات 
وسكنا يف اسطبالت الخيل. كانت االسطبالت مكتظة 

جدا ففي كل اسطبل سكن اربعة اشخاص. مرض كثريون 
وآخرون عانوا من لسعات القمل، وعانينا من الربد والجوع. 
لالستحامم كنا نأخذ مياه من البرئ بصحن حاوية زبالة وما 

إن وصلنا مكان االستحامم حتى تحولت املياه اىل ثلج. 
العمل كان شاقا، كان علينا تزويد كميات من األشجار 
املقطوعة، وكان املسؤول يفحص نجاعة العمل وقاموا 

برضب من مل يزود الكمية املطلوبة.      

بالرغم من أنه مل تكن امور نتمسك ونتشجع بها وجدت مرة 
قرن ظبي مجمد عىل األرض. تناولته وحافظت عليه رمزا 

للحرية لتي سلبت مني. حتى عندما اقرتحوا عيل مقابلها رغيف 
حبز رفضت مقايضتها. ما زال 
القرن عندي حتى يومنا هذا 

 معلق عىل الحائط
يف بيتي.

بعد سنتني ونصف يف املعسكر 
ومع انتهاء الحرب العاملية 

الثانية وسقوط النظام النازي رجعت اىل املدينة التي ولدت 
فيها. لكنني مل أشعر أنني محمي كام يشعر الفرد يف بيته. مل 
أكن عىل استعداد أن يطردوين مجددا من بيتي. عزمت عىل 

القدوم مع اختي عىل ظهر سفينة اىل البالد. يف طريقنا، أوقفنا 
الجيش الربيطاين وارسلنا اىل معسكر اعتقال يف قربص ملدة سنة 
ونصف. وفقط بعد اقامة دولة ارسائيل اطلقوا رساحنا ووصلنا 

اىل ارسائيل”. 

גילי גולדשטיין  جيلي	جولدشتني
» مل أكن على استعداد أن يطردونين جمددا من بييت«

“לא הייתי מוכן שיגרשו אותי שוב מביתי”
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 “רבים מתו או הומתו בדרך”

»كثريون ماتوا او قتلوا يف الطريق«

למחנה מעצר בקפריסין 
ספינות מעפילים )בתמונה מלמעלה( עמוסות בניצולי שואה קיוו 

להגיע לחוף מבטחים. הכוחות הבריטיים שארבו להם הצליחו 
לתפוס את רב הספינות, והניצולים נשלחו למחנות מעצר לאורך 

החוף ובקפריסין )משמאל(. 

معسكر اعتقال في قبرص
سفن مكتظة )في الصورة اعاله( بالناجني من احملرقة 

اليهودية آملني الوصول الى بر األمان. قوات 
بريطانية تتعرض للسفن وتنجح في ايقافها 

وارسالها الى معسكرات اعتقال على طول 
شاطئ قبرص)في شمال الصفحة(. 

معسكر العمل االبادة  
ترنسنيسطاريا

حتولت معسكرات العمل 
النازية بأغلبها الى معكسرات 

ابادة. كثيرون ممن اجبروا على 
العمل داخل املعسكرات 

الجل آلة احلرب النازية لقوا 
مصرعهم جراء اجلوع واالمراض. 

آخرون قتلوا بشكل منهجي.

منح النازيون منطقة 
طرانسنسطريا هدية لزعماء 

رومانيا، حيث قتل جراء هذا 
التعاون اكثر من مئة الف 

يهودي روماني.  



הצורך לדבר על השואהاحلاجة يف احلديث عن احملرقة اليهودية

اوفري: حكيت يف املرة السابقة عن املحرقة اليهودية ودهشت أن 
أعرف أنهم ال يعرفون عام حصل. املحرقة اليهودية هي إحدى 

األسباب الرئيسية التي جعلت اليهود يحرضون اىل هنا. لذلك هناك 
حاجة ملعرفة ما حصل.

جانيت: كيفام قالت اوفري اوروبا مل تستقبل اليهود. لكن ما يثريين 
هو أنه هم بأنفسهم قاموا بطردنا من اراضينا واليوم نحن من 

يعيش يف شتات حول العامل.

بار: هذا ليس صحيحا أن العرب استقبلوا اليهود برحابة صدر، عىل 
األقل مل يكن األمر كذلك يف جميع املناطق. الربيطانيون قاموا بدعم 

العرب وأقاموا مجموعات ملحاربة اليهود. ماذا تعرفون عام حصل 
خارج إرسائيل قبل عام 48؟

نتايل: يف كل دولة سكنتموها اضطهدتم. األملان قتلوكم وحرقوكم. 
لذلك ال افهم ملاذا تقتلوننا وتعذبوننا؟

يزن: األملان مل يريدوا أن 
يقتلوكم انتم فقط. كانت 

 شعوب أخرى اراد 
االملان قتلها.

نوعم: اريد ان احيك لكم 
عن وجهة نظري للتاريخ. 
مرة عاش اليهود يف دول 

أوروبا ويف دول أخرى. العديد من املرات قاموا مبطاردتهم واعتمدوا 
الالسامية ضدهم. يف 1939 اندلعت الحرب العاملية الثانية. آمن 

هتلر بتصدر البرشية للعرق اآلري ورفعه ألعىل درجة يف حني أعراق 
أخرى ال تستحق الحياة مثل اليهود والغجر. وقد سجنوا اليهود يف 
أحياء مغلقة سموها الجيتوهات بدون طعام. من ثم اخذوهم اىل 
معسكرات لإلبادة وأبادوا 6 ماليني منهم. ما زلت ال استوعب هذا 
العدد من القتىل. بحث اليهود عن أماكن حول العامل للجوء إليها 
ولكن مل يجدوا من يستقبلهم. ارض ارسائيل كانت الوحيدة التي 
استطاعت استقبالهم بسبب قداسة املكان لدى اليهود املتدينني 

الذين آمنوا أن دولة إرسائيل هي دولة اليهود. يف عام 1947 أجري 
تصويت يف االمم املتحدة بخصوص اقامة دولة للشعب اليهودي يف 
ارض ارسائيل. صوت عىل القرار اكرثية االعضاء. وقبلت اللجنة ايضا 
اقرتاح التقسيم الذي رفضه العرب وهكذا نشبت الحرب. يف 1948 

اقيمت دولة ارسائيل وانترص اليهود يف الحرب.   

جوليانا: طبعا ما حصل لليهود كان سيئا جدا لكني ال استطيع أن 
افهم ملاذا يكررون األفعال ذاتها التي قام بها االملان ضدنا. االختالف 

يف الحالتني هو فقط باألسلوب. 

محمد: لكل ديانة مبادئها املناهضة للعنف والداعية للسالم ال 
للحرب والقتل. 

اوفري: اعتقد انه ال ميكن مقارنة ما يحصل هنا مع اإلبادة التي 
تعرض لها اليهود. مل يكن لليهود مكان يفرون اليه. لكل مكان 

وصلوا  إليه تم طردهم منه. السبب يف الحضور اىل هنا كان أن ارض 
ارسائيل مقدسة لليهود وفقط هنا يستطيعون العيش بسالم بدون 

كراهية ومالحقة.

يارا: لكن ملاذا الحضور اىل مكان يعيش فيه اشخاص آخرون؟ هذا 
غري صحيح انهم هنا فقط استطاعوا العيش، يبدو االمر وكأنه مل 

يسكن هنا احد. العرب سكنوا هنا.

نتايل: ماذا تقصدون انه ال ميكن املقارنة؟ العرب الذين يقعون قتىل 
ليسوا برشا؟

جوليانا: حرض اليهود ضيوفا ويتعاملون معنا كأسياد.

يزن: انتم تقولون إنني ال اعرف عن تاريخكم. انتم ايضا ال تعرفون 
عن تاريخنا. ما تعرفونه هو لقطات وال تعرفون كل يشء. لو حرضتم 
ضيوفا الستقبلناكم برحابة صدر. ال افهم ايضا ملاذا تقولون “حرضنا 
اىل ارض ارسائيل” يف حني انكم حرضتم اىل فلسطني ومل تحرضوا اىل 

ارض ارسائيل؟

هدى: برأيي هناك الكثري من الفائدة يف ان نستمع لتاريخ الشعبني. 
هذا يغذي معرفتنا ويعلمنا الواحد عن اآلخر. آراؤنا حول التاريخ 

ليست متصلبة بل متغرية بحسب املعلومات التي تصلنا من 
الطرفني. لكل جانب معلومات تختلف عن لآلخر.
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נעם: “ארץ ישראל הייתה היחידה שיכלה לקבל אותם כי היא 
קדושה ליהודים שהאמינו שהיא מדינת היהודים”.

نوعام: “كانت ارض اسرائيل الوحيدة التي استطاعت استقبالهم التها 
مقدسة لليهود الذين آمنوا انها دولة اليهود.”

אופיר: בפעם שעברה שנפגשנו, סיפרתי על השואה 
והתפלאתי לדעת שלא יודעים מה קרה. השואה היא אחת 

 הסיבות העיקריות שהביאו אותנו לכאן, לכן צריך לדעת
מה קרה.

ג’נט: כפי שאופיר אמרה אירופה לא קיבלה את היהודים. 
אבל, מעניין, שהם בעצמם גירשו אותנו מאדמותינו והיום 

אנחנו חיים בגלות בכל העולם.

בר: זה לא נכון שהערבים קיבלו את היהודים באהבה, לפחות 
לא בחלק מהאזורים. הבריטים דווקא תמכו בערבים והקימו 

קבוצות שנלחמו ביהודים. מה אתם יודעים על מה שקרה 
מחוץ לישראל לפני 48?

נטלי: בכל מדינה שגרתם בה דיכאו אתכם. הגרמנים רצחו 
 ושרפו אתכם. אז אני לא מבינה למה אתם רוצחים

ומענים אותנו?

יזן: הגרמנים לא 
רצו לרצוח רק 

אתכם. היו עמים 
אחרים שהגרמנים 

גם רצו לרצוח. 

נעם: אני 
רוצה לספר 

על ההיסטוריה מנקודת המבט שלי. פעם היהודים חיו 
בארצות אירופה ובארצות אחרות. פעמים רבות רדפו אותם, 

והיתה אנטישמיות. ב-1939 פרצה מלחמת העולם השנייה. 
להיטלר הייתה תורה שנקראת תורת הגזע, והוא האמין 

שהגזע הגרמני, הארי, הוא הנעלה ביותר. השאר, יהודים, 
צוענים ואחרים לא מגיע להם לחיות. הם כלאו את היהודים 
בשכונות, שקראו להם גטאות, ללא מספיק אוכל. לאחר מכן 

לקחו את היהודים למחנות השמדה והשמידו 6 מליון יהודים. 
אני עדיין לא מצליחה לעכל את המספר הזה. היהודים חיפשו 
מקומות בעולם ללכת אליהם ואף מקום לא קיבל אותם. ארץ 

ישראל הייתה היחידה שיכלה לקבל אותם כי ארץ ישראל 
קדושה ליהודים שהאמינו שהיא מדינת היהודים. ב-1947 

הייתה הצבעה באו”ם על הקמת מדינה לעם היהודי בארץ 
ישראל, ההצבעה התקבלה ברוב קולות. הוחלט גם על  תכנית 

החלוקה. הערבים לא הסכימו לתכנית החלוקה והתחילה 
 המלחמה. ב-1948 הוקמה מדינת ישראל והיהודים

ניצחו במלחמה.

ג’וליאנה: כמובן, שמה שנעשה ליהודים היה רע. אבל אני 
גם לא מצליחה להבין, למה הם חוזרים על אותן פעולות 

שהגרמנים עשו נגדם. השוני הוא רק בדרך.

מחמד: לכל דת יש עקרונות נגד אלימות וקריאה לשלום ולא 
למלחמה ורצח.  

אופיר: אני חושבת שאי אפשר להשוות את מה שקורה פה 
עם ההשמדה של היהודים. ליהודים לא היה לאן לברוח. בכל 
מקום שהגיעו אליו גירשו אותם. הסיבה לבואם לכאן הייתה 
כי ארץ ישראל קדושה ליהודים, רק כאן יוכלו לחיות בשלום 

בלי שישנאו ויטרידו אותם.

יארה: אבל למה לשבת במקום אנשים אחרים? זה לא נכון 
שרק פה יוכלו לחיות, זה נשמע כאילו לא חיו פה אנשים. היו 

ערבים שחיו כאן.

נטלי: מה זה אומר שאי אפשר להשוות? ערבים שנרצחים הם 
לא בני אדם?

 ג’וליאנה: היהודים באו כאורחים והם מתנהגים
איתנו כשליטים.

יזן: אתם אומרים שאני לא יודע על ההיסטוריה שלכם. 

אתם גם לא יודעים על ההיסטוריה שלנו. אולי אתם מכירים 
קטעים אבל לא מכירים את הכול. אם הייתם באים בתור 

אורחים היינו מקבלים אתכם בשמחה. אני גם לא מבין למה 
כשאתם מדברים, אתם אומרים “באנו לארץ ישראל”. אתם 

באתם לפלסטין ולא לארץ ישראל.

הודא: אני חושבת שיש תועלת רבה בזה שאנחנו שומעים על 
ההיסטוריות של שני העמים. זה מעשיר אותנו ומלמד אותנו 

אחד על השני. הדעות שלנו על ההיסטוריה אינן מוצקות 
אלא משתנות בהתאם למידע החדש שאנו מקבלים מכל 

הצדדים. לכל אחד יש מידע משלו.

 

בר: הצורך שלי לדבר על השואה נובע מהרצון להסביר 
שלא באתי לכאן סתם. בשביל הקבוצות האחרות אנחנו 
מייצגות את מי שעשה להם את הנכבה ולכן לשואה יש 

משמעות אחרת לכל קבוצה. 

 נעם: “פעמים רבות רדפו את היהודים”
نوعام: “قاموا تكرارا مبالحقة اليهود”

 אופיר: אני חושבת שאי אפשר להשוות את מה שקורה פה עם ההשמדה של היהודים.
اوفري  :  اعتقد انه ال ميكن مقارنة ما حيصل هنا مع اإلبادة اليت تعرض هلا اليهود.

באתם לפלסטין ולא לארץ ישראל

 למה פלסטין? קראו עוד בעמוד 48
למה ארץ-ישראל? קראו עוד בעמוד 46

جئتم لفلسطني وليس إلسرائيل

 ملاذا فلسطني؟ اقرءوا املزيد في صفحة 48
ملاذا دولة اسرائيل؟ اقرءوا في صفحة 46

بار: حاجتي يف التحدث عن الكارثة التي حلت باليهود 
تنبع من الرغبة يف ايضاح النقطة انني مل آت اىل هنا عنوة. 

املجموعات األخرى تنظر الينا وكأننا من ادى اىل النكبة، 
لذلك فإن للكارثة معاين متباينة عند كل مجموعة.

נטלי: “בכל מדינה שגרתם דיכאו אתכם. הגרמנים רצחו ושרפו 
 אתכם. אני לא מבינה למה אתם רוצחים ומענים אותנו?”

نتالي: »يف كل دولة سكنتموها اضطهدمت. األملان قتلوكم 
وحرقوكم. لذلك ال افهم ملاذا تقتلوننا وتعذبوننا؟«  



“מה שאני אוהב בסופר טוב אינו מה שהוא 
 אומר, אלא מה שהוא לוחש” )לוגאן

פירסול סמית(

בחרתי בשיר זה בגלל הדברים שהוא לוחש, 
ולאו דווקא אומר בברור. היופי שבשירים 
הוא שכל איש יכול להבינם בצורה שונה, 

ולהתחבר אליהם. דבר נוסף, בניתוח השיר, 
אינך יכול להיות בטוח כי הניתוח שלך זהה 

לכוונתו של המשורר.

השיר הפך לסמל לאומי בגלל השורה 
הראשונה, “אין לי ארץ אחרת”. המשפט 

מביע בפשטות ובישירות, אך גם ביופי רב, 
את ההרגשה הזו, השייכת בעצם לרוב אזרחי 
מדינת ישראל, הערבים והיהודים כאחד, ללא 
כל התנצלות. הסיבה ששורה זו הפכה לסמל, 
ולא רבות אחרות, היא שהיא פשוטה וברורה 

 כל כך, עד שכל אחד יכול להתחבר
אליה בקלות.

מבחינה עובדתית, אין לי ארץ אחרת. לא לי 
ולא לשאר היהודים שחיים בארץ ישראל. דבר 

נוסף, בשיר נכתב “אין לי ארץ אחרת” ולא 
אין לי מדינה אחרת. דבר זה לדעתי עקרוני, 
מכיוון שבשיר מוזכרת אדמת ארץ ישראל, 

ולא מדינת ישראל- שהיא מדינת לאום.

הבית הראשון במלואו, מספר כי גם בטוב 
וגם ברע, אין לנו ארץ אחרת. זוהי ארצנו 

בייסורים ובכאב, בשמחה ובאושר. זהו ביתנו, 
וגם אם נרגיש זעם רב על ארצנו, אין לנו 

מקום אחר להיות בו, בעיקר מבחינה נפשית. 
השורה “רק מילה בעברית חודרת” לדעתי 
מגבירה את הרגשתו של היוצר, אשר מדבר 

על הישראליות עצמה, לא במובן פוליטי, 
אלא במובן של רגש טהור. רגש אשר רק אדם 
שהתרחק מביתו ומארצו יכול לחוש, עד כמה 

מקומו הטבעי חסר לו. 

זהו אינו שיר פוליטי, הוא אינו מדבר על 
גבולות המדינה וגודלה. השיר מדבר על רגש, 

תחושת שייכות, ואף תחושת חוסר אונים, 
בגלל השייכות הכמעט כפייתית הזו למקום, 
אשר למרות הייסורים אשר אתה עובר בו, 
אתה לא יכול לעזבו. ההבנה הזאת, הספק 

ציונית ספק מרה, מביעה לדעתי את כל השיר.

ִמִּלים: ֲאהּוד ָמנֹור

 ֵאין ִלי ֶאֶרץ ַאֶחֶרת

ַּגם ִאם ַאְדָמִתי ּבֹוֶעֶרת

ַרק ִמָּלה ְּבִעְבִרית חֹוֶדֶרת

ֶאל עֹוְרַקי , ֶאל ִנְׁשָמִתי 

ְּבגּוף ּכֹוֵאב,

ְּבֵלב ָרֵעב,

ָּכאן הּוא ֵּביִתי

ֹלא ֶאְׁשּתֹק

ִּכי ַאְרִצי ִׁשְּנָתה ֶאת ָּפֶניָה,

ֹלא ֲאַוֵּתר ָלּה,

ַאְזִּכיר ָלּה,

ְוָאִׁשיר ָּכאן ְּבָאְזֶניָה,

ַעד ֶׁשִּתְפַקח ֶאת ֵעיֶניָה

ֵאין ִלי ֶאֶרץ ַאֶחֶרת

ַעד ֶׁשְּתַחֵּדׁש ָיֶמיָה

ַעד ֶׁשִּתְפַקח ֶאת ֵעיֶניָה

ليس لدي وطن آخر
ֵאין ִלי ֶאֶרץ ַאֶחֶרת 

בבית השני, השורה “לא אשתוק כי ארצי 
שינתה את פניה”, מראה לנו כי הדובר נלחם 

בשיניו על טיבה של הארץ. הוא מבין כי זו 
ארצו, ולא אחרת. הוא כועס על השינוי שחל 

בה, מתגעגע לימים עברו, ובכל זאת נשאר בה 
ותומך בה. יש תחושה כי הוא מוכן לתת לארץ 

הכול, כולל את עצמו כקורבן, מרוב אהבתו 
והקשר החזק אליה. לא אוותר, לא אירגע, עד 

שארצי תחזור למוטב. כך פוסק הדובר ובמילים 
אלה מסתיים השיר.

את השיר ניתן להבין בשתי דרכים עיקריות. 
הדרך הראשונה, טוענת כי זוהי ארצו של 

הכותב בלבד, ולכן רק לו יש זכות קיום בה, 
והשנייה טוענת ההיפך, שצריך לחזור לימים 

 עברו, ולקשר הדוק יותר בין תושבי
הארץ השונים.

לדעתי, השיר מביע את הרצון לעצור את 
שפיכות הדמים התמידית בארץ, רצון לחזור 
אל העבר, ופחד מהעתיד. אני מסכימה מאוד 

עם השיר. אין לי ארץ אחרת, גם בטוב וגם 
ברע. אני לא רואה את עצמי קיימת במקום 
אחר. לא אשקוט עד שארצי תשוב לטיבה, 
ואעשה הכול למענה. זהו המקום היחיד בו 

אני מרגישה בטוחה, למרות שיש בכך סתירה, 
במקום מלא מלחמות ושפיכות דמים כמו 

ארץ ישראל. השינוי, לו השיר מייחל, מתקשר 
 לדעתי לרצון לחיות ללא שפיכות

דמים, ובשלום.

 
 
 

 

»ما يعجبني في كاتب جيد ليس ما 
يقوله إمنا ما يهمس به« )لوجان فيرسول 

سميت(

لقد اخترت هذه القصيدة ألجل 
الهمسات وليس ملا يرد فيها عالنية. 

اجلمال في القصائد هو أنه باستطاعة 
كل شخص أن يفهمها بصورة مختلفة 
وان يتواصل معها. أمر اضافي، بخصوص 

حتليل القصيدة، فأنت ال تستيطع أن 
تكون على يقني أن حتليلك يتناسب مع 

مقصد الشاعر.  

حتولت القصيدة مع الوقت لرمز قومي 
بسبب السطر االول الذي يرد فيها »ليس 

لدي وطن آخر«.  يعبر السطر ببساطة 
وبشكل مباشر وبجمال فائق عن الشعور 

الذي يشاركه أغلبية مواطنو دولة 
اسرائيل، العرب واليهود على السواء 

بدون أية حاجة لالعتذار. يعود السبب في 
حتول هذا السطر الى رمز ، نيابة عن أبيات 

أخرى، كونه بسيطا وغاية في الوضوح 
 حتى استطاع كل شخص التواصل

 معه بسهولة. 

هذه حقيقة، ليس لدي وطنا آخر، وال 
لسائر اليهود الذين يقيمون في أرض 

اسرائيل. أمر اضافي، ذكر في القصيدة 
»ليس لدي وطن آخر« ولم يذكر ليس لدي 

دولة اخرى. برأيي هذه النقطة جوهرية 
ألن القصيدة عنت ارض اسرائيل ولم تعن 

دولة اسرائيل والتي هي دولة قومية. 

البيت األول مبجمله يقصد أنه في 
الطيبات والضارات ليس لدي وطن آخر. 

هذه هي أرضي في املعاناة واحلزن في 
الفرح والسعادة. هذا هو بيتنا حتى ولو 
شعرنا بالغضب على أرضنا، ليس لدينا 

مكان آخر نتواجد فيه، على األقل نفسيا. 
البيت »الكلمة العبرية هي فقط تغوص« 

فيه ما يعزز من شعور الشاعر الذي 
يعني االسرائيلية ذاتها، ليس باملعنى 

السياسي، بل مبفهومها احلسي الطاهر.  
شعور يشعر به فقط انسان ابتعد عن 

بيته وأرضه فيستطيع أن يشعر مبدى 
نقصان مكانه الطبيعي. 

 هذه ليست قصيدة سياسية فإنها ال 
حتكي عن حدود دولة ومساحتها إمنا تعبر 

عن شعور باالنتماء، وحتى شعور بقلة 

احليلة الجل االنتماء املفروض تقريبا 
بشكل مطلق على هذا املكان الذي 
بالرغم من املعاناة التي منر بها هنا 

فال نستطيع تركه. هذا الفهم، كان 
صهيونياً أم مؤملاً يعبر برأيي عن 

القصيدة بأكملها.  

 في البيت الثاني السطر »لن 
أسكت على تغيير وجه أرضي« 

يرينا ان املتحدث يحارب بأسنانه 
عن ماهية الوطن. يفهم ان هذا هو 
وطنه وليس لديه وطن آخر. غاضب 
على التغيير الطارئ عليه، مشتاق 
أليام مرت، ومع ذلك باق فيه ويقدم 
له دعمه. هناك شعور أنه مستعد 

العطاء كل شيء ألرضه حتى نفسه 
قربانا لها ملدى حبه وتعلقه بها. لن 

اتنازل، لن أهمد، حتى يرجع وطني ملا 
كان عليه.

ميكن فهم القصيدة بطريقتني. 
الطريقة األولى تدعي أن هذه هي 

أرضنا فقط لذلك من حقنا التواجد 
فيها. أما الطريقة الثانية فهي 

عكس ذلك وتبوح أن هناك حاجة 
للعودة أليام مضت ولعالقة أقوى بني 

مختلف السكان.

برأيي تعبر هذه القصيدة عن الرغبة 
في ايقاف سفك الدماء في الوطن، 

رغبة في الرجوع الى املاضي والرهبة 
من املستقبل. أنا شخصيا أوافق 

القصيدة. ليس لدي وطنا آخر، 
في الطيبات والضارات. ال أتصور 
نفسي اعيش في مكان آخر. لن 
أسكت حتى يعود وطني ملا كان 
عليه وأقوم بكل شيء من أجله. 

هذا هو املكان الوحيد الذي أشعر 
فيه باألمان بالرغم من التناقض في 
مكان مليئ باحلروب وسفك الدماء 

كأرض اسرائيل. التغيير، الذي تتأمله 
القصيدة يتعلق برأيي بالرغبة في 
العيش بدون سفك دماء وبسالم.   

 

كلمات: ايهود مانور

ليس لدي وطن آخر

حتى ولو اشتعلت أرضي

الكلمة العبرية هي فقط تغوص

في عروقي، في نفسي

في جسد يتألم

وقلب جائع

هنا بيتي

لن أسكت

على تغيير وجه أرضي

لن أتنازل لها،

سوف أذكرها

وأغني على مسمعها

حتى تفتح عيونها

ليس لدي وطن آخر

حتى تعيد أيامها

حتى تفتح عيونها
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הכנרת بحيرة طبريا

بر ايش،  13 عاما من هيئة التحرير تل-ابيب 
מאת: בר אש, בת 13 ממערכת תל-אביב



من بعدهم خضعت االرض حتت 
حكم االمبراطورية الرومانية، حيث 

ولد في ذلك الزمان النبي عيسى 
عليه السالم ونشر الدين املسيحي
אחר כך חלק מהאימפריה הרומית, 

ובאותה תקופה נולד כאו הנביא ישוע 
 והביא לנו את הנצרות

 היוונים ההלניסטים שלטו כאן מאות שנים
  حكم اليونانيون الهيلينيون هنا ملدة

 مئات السنني 

قام املماليك بطرد الصليبيني 
نهائيا وحكموا البالد حتى 
 وصول العثمانيني
הממלוכים גרשו את הצלבנים 
סופית ושלטו כאן עד שהגיעו 
העות’מאנים
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הזו ולמה היא מפרידה בינינו  יצאנו לדרך, ללמוד עוד על ההיסטוריה של האדמה מהסיפורים הבנו את עוצמת הרגשות של העבר. 

הרבה עמים ישבו על אדמתנו ועזבו. אנחנו כאן, אולי, כי 
לנו, לכולנו, יש יותר רצון להאחז באדמה הזו.  אולי אנחנו, 
יותר מאחרים שבאו והלכו, מרגישים שהאדמה הזו שייכת 
לנו. אבל, האם בכלל האדמה שייכת למישהו? אולי אנחנו 

שייכים לה? 

אנחנו מנסים לחבר את הכד, הסיפור השלם של האדמה 
הזו, שנשבר לאורך השנים ונקבר מתחת לאדמה, כדי להבין 

איך אבותינו יצרו את המציאות שלנו היום. אולי אחרי 
שנבין איך הדברים קרו, נוכל ביחד לנסות ליצור מציאות 

אחרת, מציאות צודקת והוגנת. נוכל לאחד את הכוחות כדי 
לנהל את הקרב האמיתי, למצוא בתוכנו את הכוח החיובי 
ואת הכלים כדי לכפר ותקן את העוול שקרה. 

 

منذ عاش االنسان القدمي في غابات 
الكرمل وقد عاش على هذه االرض 

كنعانيون وفلسّطيون ومصريون 
وعبريون وآخرون كثيرون ابقوا وراءهم 

 آثارا تدل عليهم:
מאז שהאדם הקדמון חי במערות 

הכרמל, היו כאן גם כנענים, פלשתים, 
מצרים, עברים, בבלים ועוד ועוד, 

שהשאירו אחריהם ממצאים 
ארכיאולוגים שמוכיחים את נוכחותם:

مجيء الصليبيني وسيطرتهم على 
االرض حتى اجالئهم منها على يد 
 القائد املسلم صالح الدين االيوبي
מאירופה הגיעו הצלבנים ושלטו כאן 
עד שגבר עליהם המנהיג המוסלמי 
 סלאח א-דין אלאיובי 

כאשר הבריטים כבשו את הארץ מידי 
השלטון העות’מאני כבר הסתמן ברקע 
המאבק בין התנועה הציונית לתנועה 

הלאומית הפלסטינית.

 من ثم خضعنا حتت حكم
 االمبراطورية البيزنطية

 אחר כך היינו חלק מהאימפריה הביזנטית

استطعنا من خالل القصص ادراك قوة املشاعر حيال املاضي. 

لذلك اخذنا التاريخ وسيلة لفهم هذه البقعة من االرض 
والوقوف على علة تفريقها فيما بيننا  

مّر يف ارضنا هذه العديد من الشعوب ومن ثم رحلت عنها. 
نحن هنا، النه عىل االغلب اعرتتنا ارادة جمة يف التمسك 

بها. لرمبا نحن، أكرث من غرينا ممن رحلوا عنها، نشعر 
باالنتامء اليها. ها نحن نطرح التساؤل، هل منلك هذه 

االرض أم هي التي متلكنا؟ 

نحن يف خضم محاولة نبذل خاللها قصارى جهدنا العادة 
الجرة، القصة الكاملة لهذه االرض، التي كرست وتحولت 

اىل قطع ودفنت تحت االرض طوال السنني، ليك نفهم كيف 
اوصلنا اجدادنا وآباؤنا اىل هنا. عسانا بعد أن نفهم تسلسل 

االحداث، نحاول خلق واقع آخر، اكرث عدال ومصداقية، 
نوحد قوانا يف سبيل خوض املعركة الحقيقية، وايجاد القوى 
االيجابية يف انفسنا، واآللية يف التكفري عن الظلم الذي وقع 

وايجاد حلوال له.  

حني احتل البريطانيون االرض من 
العثمانيني نشأت خلفية الصراع 

بني احلركة الصهيونية واحلركة 
الوطنية الفلسطينية.  
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 העותמאנים שלטו כאן 400 שנה
سيطر العثمانيون على االرض ملدة 400 عام

הערבים הביאו את 
 דת האסלאם 

العرب نشروا  
اإلسالم في البالد

 באותם ימים רחוקים התפתחה כאן הדת היהודית.
في تلك االيام البعيدة تطور هنا الدين اليهودي

 موقع حفريات ملدينة كنعانية
אתר חפירות של עיר כנענית



הגר: האנשים שחיו כאן, או ברחו מפחד אחרי ההשתלטות 
היהודית או גורשו. הסיפור נשמע לי הגיוני. אני חושבת 

שהדברים לא נשמרו כמו שצריך. בסיסי לרצות שישמרו לך 
על הדברים שהיו לך ועל הדברים שאהבת. יש אצלנו פתגם 
שאומר “אל תעשה לחברך מה ששנוא עליך”. כמו שאנחנו 
רוצים שישמרו לנו על הדברים שלנו, אנחנו צריכים לשמור 

על הדברים של אחרים.

יארה: גם דברים ששמרו שינו אותם קצת והחליפו את 
השמות שלהם.

נעם: הרסו כי רצו לבנות דברים אחרים. 

יארה: הם לא רצו לשמור על מה שהיה ובגלל זה הרסו. רצו 
להשכיח מהילדים את מה שהיה פעם. שתל אביב לא באמת 

נבנתה על חולות אלא על כפרים פלסטינים. הם רצו לטשטש 
את מה שהיה.

הגר: בתקופה של שנות ה-50 היהודים בנו את הארץ, רצו 
להרגיש איך המדינה שלהם מתפתחת כמו שהם רוצים. לא 
רצו זיכרונות של מה שהיה כאן קודם. מה שהיה חשוב זה 

מדינת היהודים. 

ליאן: היהודים רצו למחוק וללמד את הדורות הבאים שלא 
היה כאן שום דבר ולמחוק את ההיסטוריה. ולכן קשה למצוא 

גם אם מחפשים. כמו שקרה עם שמות הרחובות ביפו.

אופיר: מעולם לא חשבתי למה הורסים. למעשה, במקום 
שתל אביב נמצאת היום, היו כמה כפרים ערבים.

עפרי: זהו עוד דבר שהממשלה ומשרד החינוך מנסים להעלים 
מאיתנו. יש הרבה דברים שלא ידעתי קודם. אחת הסיבות 
שיש ילדים שיש להם דעות כאלה או אחרות על הסכסוך 
הישראלי-פלסטיני הוא חוסר המודעות למה שקרה בארץ 

לפני קום המדינה, בהקשר הפלסטיני.

נעם: זה מתקשר לזה שבבית הספר לא מלמדים על הסכסוך. 
זה לא בסדר שמנסים ליפות את זה ולא להראות דברים 

קשים שקרו.  

מריה: היהודים עשו מאמץ להרחיק את התושבים הערבים. 
 הם לא אוהבים את הערבים ורוצים להישאר לבד על

האדמה הזאת.

יארה: אם לא נזכור את מה שהיה ולא ננסה לדעת מה שהיה, 
הכול ישכח לנצח.

נעם: האשמה מוטלת על כולנו. גם על כלי התקשורת 
שמנסים ליפות את הצד של ישראל. גם האזרחים מעדיפים 

לא לדעת את האמת. לא נעים להרגיש שהמדינה עושה 
דברים לא טובים.

עופרי: אני אקח את הדברים אתי ואחשוב למה מנסים 
להסתיר ממני.

من يكتب التاريخ؟ وما هي دوافعه في ابراز 
عوامل ما وحذف أخرى؟ كيف حصل أن لكل 

منا تاريخاَ آخر؟

מי כותב את ההיסטוריה? ומה מניע את הכותבים 
להנציח צדדים מסויימים ולהשכיח אחרים? איך זה שכל 

אחד מאתנו מכיר היסטוריה אחרת?

هاجر: الناس الذين عاشوا هنا هربوا من الرهبة بعد 
السيطرة اليهودية أو طردوا من هنا. قصة الشيخ مونس 

تبدو يل منطقية. اعتقد انه مل يحافظ عىل االشياء كام يجب. 
هذا أقل ما ميكن املطالبة به، ان يحافظوا لك عىل االشياء 

التي من ملكك وعىل االشياء التي احببت. لدينا مقولة 
مذهبها »ال تفعل لغريك ما ال تحبه لنفسك«. وكام نريد ان 
يحافظوا لنا عىل اشيائنا علينا املحافظة عىل اشياء اآلخرين. 

 يارا: حتى االشياء التي حافظوا عليها غرّيوها قليال
واستبدلوا اسامءها.

نوعم: هدموا ليك يبنوا اشياء أخرى.

يارا: مل يريدوا املحافظة عىل ما كان لذلك قاموا بالهدم. ارادوا ان 
ينىس األوالد ما كان باملايض، وهو أن تل أبيب مل تنب حقا عىل 

 رمال كام يقال بل بنيت مكان قرى فلسطينية. ارادوا
تشويه املايض.

هاجر: يف فرتة الخمسينات بنى اليهود هذه االرض، ارادوا ان 
يشعروا كيف تتطور دولتهم كيفام رغبوا، مل يريدوا ذكريات ملا 

كان من قبلهم. املهم بنظرهم قيام دولة لليهود. 

ليان: اراد اليهود محو التاريخ وتعليم االجيال القادمة انه مل يكن 
هنا يشء. لذلك يصعب علينا ايجاد االشياء. بالضبط كام حصل 

السامء الشوارع يف يافا.

اوفري: مل أفكر قط بسبب الهدم. عملياً، يف املكان الذي تتواجد 
عليه تل ابيب اليوم كانت قرى عربية.

عفري: هذا امر آخر تحاول الحكومة ووزارة الرتبية ان تحجبه 
عن أنظارنا. هناك الكثري من االمور التي مل اعرفها من قبل. 

هذا احدى االسباب لحمل األطفال آراءاً كهذه او تلك بخصوص 
الرصاع االرسائييل-الفلسطيني املتمثلة بعدم الوعي ملا حصل هنا 

قبل قيام الدولة بكل ما يتعلق بالسياق الفلسطيني.

نوعم: االمر يعود اىل عدم تدريس املدارس للرصاع. ليس سلياًم 
تجميل االمر وعدم إظهار ما حصل سابقا. 

ماريا: بذل اليهود جهودا البعاد السكان العرب عن البالد فهم ال 
يحبون العرب ويريدون البقاء عىل هذه االرض وحدهم. 

يارا: إن مل نذكر ما حصل ولن نحاول معرفة ما حصل فإن كل 
يشء سوف ينىس لالبد. 

نوعم: يقع الذنب علينا جميعا. وكذلك عىل وسائل االعالم التي 
تحاول تجميل الجانب االرسائييل. من غري اللطيف ان نشعر ان 

هذه الدولة تقوم باعامل غري جيدة.

 عفري: سوف آخذ االشياء معي وافكر ملاذا يحاولون أن
يخفوا عني. 

הכחשה וזכרון  االنكار والذاكرة   

44 4445 45

כשבנות המערכת שמעו את סיפור שייח’ מואנס 
וראו את חורבות הקברים שנותרו )מימין(, הן החלו 

לפקוח עיניים ולהסתכל עמוק יותר אל תוך מה 
שנשאר. למעלה: מבט אל הבית הירוק שעד 1948 
היה ביתה של אחת ממשפחות הכפר והיום שייך 

לאוניברסיטת תל אביב.   

حني سمعت فتيات الهيئة عن قصة الشيخ 
مونس وشاهدن اطالل املقابر املتبقية في تلك 

القرية العربية بدأن بفتح عيونهن والتدقيق 
في ما بقي من االشياء. اليكم نظرة الى البيت 
االخضر الذي شغل حتى عام 1948 بيتا الحدى 

عائالت القرية، واليوم يتبع الى جامعة تل ابيب. 

مقبرة القرية الفلسطينية الشيخ 
مونس التي احتلت في عام 1948 على 

يد قوات الهاجانه

 בית הקברות של הכפר הפלסטיני
 שייח’ מואנס שנכבש ב-1948 על-ידי

כוחות ההגנה



הזוית היהודית
اجلانب اليهودي

מחמד: היהודים בחרו בפלסטין כמקום אסטרטגי. הם 
רצו להקים מדינה אחרת באפריקה, ולאחר מכן שינו 

את המיקום.

בר: אז לאן היהודים היו הולכים? זה המקום היחיד 
שנחשב בשבילם לבית. האמונה שלהם הייתה כי 
הארץ הזו היא שלהם מבחינה דתית והיסטורית. 

הבריטים היו מעורבים בנעשה במזרח התיכון כבר מראשית 
המאה ה-20 כאשר הציעו להחכיר לתנועה הציונית שטח 

במזרח אפריקה שבו יקימו מושבה יהודית אוטונומית. 
הרעיון נדחה בשל חוסר הקשר בין היהודים לאפריקה. 

אולם לאחר פרעות ביהודי רוסיה שגרמו לנפגעים רבים, 
הציע הרצל לקונגרס הציוני לבדוק את ההצעה 

כאמצעי זמני בלבד לצורך הצלת יהודי רוסיה 
שחייהם היו בסכנה. ההצעה שנקראה”תכנית 
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 אוגנדה בלב אפריקה. 
اوغندا في وسط القارة االفريقية

 חיילים בריטים מחפשים נשק ביישוב יהודי. 
1948جنود بريطانيون يبحثون عن سالح في 

مسكن يهودي. 

حسب املعتقدات اليهودية فإن األصل اليهودي يعود 
الى ايام النبي ابراهيم عليه السالم، الذي وصل حسب 

املعتقدات الى ارض كنعان قبل حوالي 4،000 عام. عقب 
وصول سيدنا ابراهيم بدأ بالتزامن مع تطور االميان 

باالله الواحد تبلور شعب يهودي يعيش بني الشعوب 
االخرى التي عاشت في املنطقة. فيما ذلك تطورت 

أيضا اللغة العبرية وكتبت كتب التوراة وتبلورت 
املعتقدات والفرائض التي يحافظ عليها اليهود حتى 

يومنا هذا.

مع قدوم امبراطوريات وجالئها عن املنطقة وبالرغم 
من تراجع عدد السكان اليهود عقب احلروب وصعوبات 

املعيشة والضرائب الثقيلة التي فرضت عليهم، 
استمر تواجد يهودي ضئيل، الذي كان مبثابة مركز 

روحاني للمجموعات السكانية اليهودية في املهجر. 
في تلك الفترة بات السكن في ارض اسرائيل وحتول الى 

اهم الفرائض في الدين اليهودي. 

وفي مستهل القرن الـ 19 بدأت 
يقظة في صفوف يهود املهجر 
لتنظيم انفسهم للرجوع الى 

املنطقة، والتي تطورت في القرن 
الـ 20 مع يقظة القومية االوروبية 

التي تأثر حيالها اليهود. وعندما 
رفضت القوميات اخملتلفة اليهود 
ان يكونوا جزءا منهم، ومع ارتفاع 

نسبة الالسامية، تعززت احلاجة عند 
اليهود في تعريف قومي وبيت قومي 

للشعب اليهودي. بشكل طبيعي 
اختار اليهود الرجوع والسكن في 

 هذه البالد التي شعروا 
باالنتماء اليها.

ב-1917 כתב שר החוץ הבריטי מכתב להנהגת התנועה הציונית, הידוע 
כ”הצהרת בלפור” בו הבטיח לסייע בהקמת בית לאומי לעם היהודי 

בפלסטינה תוך הבנה ברורה שלא ייעשה דבר שעשוי יהיה לפגוע 
בזכויותיהם האזרחיות והדתיות של הקהילות הלא-יהודיות בפלסטינה. 

בראשית שלטון המנדט הבריטי האמינו הבריטים שניתן 
יהיה להקים מדינה משותפת ליהודים ולערבים. אולם, עם 
התגברות המתח בין שני העמים, הם החלו לתמוך ברעיון 

של הקמת שתי מדינות נפרדות וניסו להרגיע את המתיחות. 
בעקבות המרד הערבי החלו הבריטים להגביל את כניסת 

היהודים. 

הצורך למצוא מקלט ליהודי 
אירופה עם עליית הנאצים 

והתגברות האנטישמיות, ומאוחר 
יותר הדאגה לניצולי השואה, 

הביאו בשנים 1948-1934, 
להתארגנות של היישוב היהודי 
להבאת יהודים לארץ בחשאי, 
בצורה בלתי-חוקית. פעילויות 
אלה נקראו “העפלה”: ספינות 

מעפילים שהביאו כל אחת מאות 
יהודים ארצה. חלק מהספינות 
שנתפסו לפני מלחמת העולם 

השניה הוחזרו לאירופה ונוסעיהן 
נספו בשואה. רב הספינות שהביאו 

ניצולים אחרי המלחמה, נתפסו 
ונוסעיהן נשלחו למחנות מעצר לאורך חופי הארץ או 
בקפריסין, מהם שוחררו רק עם סיום המנדט הבריטי.

 רחוב ביפו במאה ה-19.
شارع في يافا، القرن الـ 19

خمطط	اوغندا תכנית אוגנדה

اختلط شأن البريطانيني مبجريات االحداث 
في الشرق األوسط بدءاً من القرن الـ 

20 عندما أقروا مبنح احلركة الصهيونية 
توظيف قطعة أرض في شرق أفريقيا 
ليبنو عليها كياناَ يخضع حتت حكم 

ذاتي يهودي. في البداية مت رفض الفكرة 
لعدم ارتباط اليهود بقارة افريقيا. لكن 
عقب االذى الذي حلق بيهود روسيا، الذي 
ادى الى اصابة الكثيرين، اقترح هرتسل 

امام البرملان الصهيوني فحص 
االقتراح كحل مؤقت فقط إلنقاذ 
يهود روسيا الذين كانت حياتهم 
في خطر. واجه االقتراح املسمى 

بـ “مخطط اوغندا” عاصفة 
كبيرة ورفض بتاتا بعد هجوم 

كاسح واعتبر كخيانة للصهيونية. הצהרת בלפור	وعد	بالفور

في عام 1917 كتب وزير اخلارجية البريطاني بالفور رسالة الى قيادة 
احلركة الصهيونية، الرسالة املعروفة باسم “وعد بالفور” الذي وعد 
فيها مساعدة الشعب اليهودي على اقامة بيت قومي لليهود في 
فلسطني مع االيضاح ان ال يفعل اي شيء فيه ما يضر بحقوقهم 

املدنية والدينية لسكان فلسطني من غير اليهود. 

הגבלות כניסה ליהודים 	حتديد	دخول	اليهود
في بداية حكم االنتداب البريطاني آمن البريطانيون 
بامكانية اقامة دولة مشتركة لليهود والعرب. لكن 
ومع ازدياد التوتر بني الشعبني بدأ البريطانيون بدعم 
فكرة اقامة دولتني منفصلتني وحاولوا بذلك تهدئة 

التوتر.  عقب الثورة العربية بدأوا في حتديد دخول 
اليهود. احلاجة في ايجاد ملجئا ليهود اوروبا 

على ضوء وصول النازيني احلكم واحتدام 
الالسماية بعيد احلرب، وازدياد القلق عند 
الناجني من احملرقة اليهودية، كل ذلك ادى 

ما بني 1934-1948 الى تنظيم صفوف 
اليهود الحضار يهود آخرين بشكل سري 
وغير قانوني. اطلق على هذه األعمال بالـ 

“هاعباال”: احضار مئات اليهود على منت 
سفن الى البالد. بعض السفن  التي قبض 

عليها قبل احلرب العاملية الثانية 
ارجعت الى اوروبا مع ركابها الذين 

باتوا ضحايا احملرقة. أما اغلبية السفن 
التي احضرت ناجني بعد احلرب فقد 

قبض عليها وارسلت الى معسكرات 
اعتقال، بينها قبرص.

לפי המסורת היהודית, השורשים היהודים מגיעים עד לימי 
אברהם אבינו, שלפי המסורת הגיע לארץ כנען לפני קרוב 

ל-4,000 שנה, בעקבותיו החלה להתפתח האמונה באל 
אחד, והחל להתגבש העם היהודי בין עמים רבים אחרים 

שחיו באיזור. התפתחה השפה העברית, נכתבו ספרי התנ”ך 
והתגבשו מנהגים ומצוות שנשמרים עד היום.

אימפריות באו והלכו, אך למרות שהאוכלוסייה היהודית 
הידלדלה בעקבות המלחמות, המסים הכבדים וקשיי המחיה, 
המשיך להתקיים כאן יישוב יהודי קטן, שהיה המרכז הרוחני 
לקהילות היהודיות בגולה ומצוות ההתיישבות בארץ ישראל 

הפכה לאחת המצוות החשובות בדת היהודית. 

כבר בראשית המאה ה-19 החלה התעוררות בקרב יהודי 
 הגולה להתארגן לחזרה לארץ, וזו התחזקה לקראת המאה

ה-20 עם התעוררות הלאומית באירופה שגם היהודים 
הושפעו ממנה. כאשר הלאומים השונים לא קבלו את 

היהודים כחלק מהם, והאנטישמיות גברה, התחזק הצורך 
בהגדרה לאומית 

ובבית לאומי לעם 
היהודי. באופן טבעי 

בחרו היהודים לחזור 
ולהתיישב בארץ אליה 

הרגישו שייכות.

حنن	والربيطانيون הבריטים ואנחנו

 محمد: اختار اليهود فلسطني السباب استراتيجية. لقد
ارادوا اقامة دولة اخرى في افريقيا ومن ثم غيروا املكان.

 بر: اذن الى اين يذهب اليهود؟ هذا هو املكان الوحيد الذي
 يعتبرونه بيتا. يؤمنون ان هذه هي دولتهم من ناحية دينية

وتاريخية. هذا باالضافة الى انهم سكنوا هنا من قبل.



הזוית הפלסטינית
اجلانب الفلسطيين

48 4849 49

الصهاينة	يدعون	أنهم	حني	وصلوا	“كانت	هنا	
	مستنقعات	فقط”

حتى عام 1948 سادت في فلسطني ثقافة عربية من 
االكثر تطوراً في الشرق االوسط. مدينة يافا )سينما 

احلمرة في الصورة( كانت رمزا للثقافة والتجارة 
وانتشرت فيها صاالت عروض الفالم ودور نشر ونوادي 

ثقافية، وسواها. 

 הציונים טוענים ש: “היו כאן רק ביצות כשהגענו”
עד 1948 היתה בפלסטין תרבות ערבית מן המשגשגות 

במזרח התיכון. העיר יפו )בתמונה קולנוע אלחמרה( היתה 
סמל לתרבות ולמסחר. היו בה בתי קולנוע, הוצאות ספרים, 

מועדונים תרבותיים ועוד.
 

مخيم الالجئني جباليا، غزة، الذي       
يسكنه العديد من الالجئني اليافيني
מחנה פליטים ג’בלייה, עזה,                     
בה חיים הרבה פליטים יפואיים

الفلسطينيون: يرجع أصل الفلسطينيني أوال الى 
الكنعانيني وهم من الشعوب السامية التي سكنت 
البالد 0003 سنة قبل امليالد. وثانيا الى الفلسّطيني، 

االسم املشتق من اللفظ  فلستيا ـ بالد الفلسطيني. 
وهم، حسب الفكرة املعهودة، سبعة شعوب بحرية  

قدمت الى ارض كنعان نحو 0021 سنة قبل امليالد 
بحركة واسعة من منطقة آسيا الصغرى، حيث اطاحت 

في طريقها بالعديد من االمبراطوريات واملماليك واملدن 
وحلت محل احلكام احملليني الكناعنيني. وهكذا اختلط 

الكنعانيون بالفلسطينيني في املنطقة وعاشوا الى 
جانب شعوب اخرى. أما االبحاث اجلديدة في املوضوع 

فتشير الى اصل الفلسطينيني يعود العرب القدامى. 
ما عدا ذلك فإن الفلسطينيني بعد اعتناقهم للدين 

االسالمي يتمسكون بارضهم أيضّا لدوافع دينية، 
فبيت املقدس/القدس يعد اولى القبلتني وثاني احلرمني 

الشريفني. كما يعد الفلسطينيون املسيحيون هذه 
 االرض مقدسة لهم ايضا فهي مهد النبي عيسى

عليه السالم.

פלסטינים: השורשים הפלסטינים מגיעים עד לכנענים, שהיו 
אחד העמים השמיים שישבו באזור כ-3000 שנה לפני הספירה, 

ועד לפלישתים )מהשורש “פלשת” - ארץ הפלישתים(, שהם 
אחד משבעה עמים ימיים, מהים האיגאי, שהתאגדו והגיעו 

בתנופה לארץ כנען, בסביבות שנת 1200 לפני הספירה, מאזור 
אסיה הקטנה. בדרכם הם הביסו אימפריות, ממלכות וערים 
ושלטו במקום השליטים הכנעניים המקומיים. כך התערבבו 

הכנענים והפלישתים באזור וחיו לצד עמים אחרים. המחקרים 
האחרונים בנושא, מנסים להוכיח שהפלסטינים מקורם בעם 

ערבי קדום. אחרי שהפלסטינים קיבלו על עצמם את הדת 
המוסלמית הפכה האדמה קדושה להם. מאחר ועוד לפני שהחלו 

להתפלל למכה שבערב הסעודית הם התפללו לירושלים, 
ירושלים היא המקום השלישי בקדושתו באסלאם. גם 

הפלסטינים הנוצרים רואים בארץ ארץ קדושה מאחר והיא ארץ 
מולדתו של הנביא ישוע עליו השלום. 

	حق	العودة	
ينص حق العودة على حق الالجئني 

الفلسطينيني، عقب حرب 1948/
احداث النكبة، في العودة الى بيوتهم 

وارضهم. دولة اسرائيل من جانبها 
ترفض نهائيا حتقيق هذا احلق الن فيه، 

حسب ادعائها، ما يؤدي الى دولة ثنائية 
القومية ال يسودها طابع يهودي. 

حسب رأي القيادة الفلسطينية على 
مدى السنني التي مضت فإن حتقيق 
حق العودة هو األساس حلل الصراع 
الفلسطيني - االسرائيلي. وبينما 

ترفض اسرائيل منح حق العودة 
لالجئني الفلسطينني فهي تؤكد 

عليه في قانون العودة الناص مبنح 
يهود العالم احلق في الهجرة الى 

اسرائيل والتجنس الفوري باجلنسية 
االسرائيلية.        

 זכות השיבה 
היא זכותם של הפליטים הפלסטינים 

ממלחמת 1948 מאורעות הנכבה לחזור 
לבתיהם ולאדמותיהם. ישראל מצדה 

מתנגדת בתוקף למימוש זכות השיבה, 
שכן, לטענתה, מהלך כזה יוביל למדינה 

דו-לאומית ולא יהודית  בה היהודים יהוו 
מיעוט חסר הגנה. מנהיגים פלסטינים 

לאורך השנים מדגישים כי מימוש זכות 
השיבה הינו הבסיס לפתרון הסכסוך 

הישראלי-פלסטיני. מדינת ישראל מסרבת 
לתת את זכות השיבה לפליטים הפלסטינים 
בעוד היא מאשררת את חוק השבות שנותן 
בידי יהודי העולם את הזכות להגר לישראל 

ולקבל באופן אוטומטי אזרחות ישראלית.

יום האדמה: 
הפלסטינים זוכרים את יום האדמה ב-30 למרץ כל שנה 

לאחר נפילת ששה פלסטינים שנרצחו בשנת 1976 על ידי 
כוחות הצבא והמשטרה שנשלחו על ידי הממלשה במהלך 

הפגנות מחאתיות שארגנו הכוחות הערביים בארץ כתגובה 
להצהרת הממשלה הישראלית דאז על תוכנית להפקעת אלפי 
דונמים מהאדמות הערביות. מאז ועד היום, הפך יום האדמה 

ליום זכרון לאלה שנפלו במהלך המאבק להיאחזות באדמה 
ובזהות הפלסטינית.  

	يوم	االرض:
يحيي الفلسطينيون ذكرى يوم األرض في30  آذار/ مارس 
من كل عام لوقوع ستة منهم قتلى في عام 1976  على 

يد قوات اجليش والشرطة االسرائيلية التي أرسلتها 
احلكومة الى هناك، وذلك أثناء مظاهرات احتجاجية 

نظمتها القوى العربية في البالد، ردا على إعالن 
احلكومة االسرائيلية عن خطة ملصادرة آالف الدومنات من 

األراضي العربية. منذ ذلك احلني، أصبح يوم األرض ذكرى 
للمكافحني الذي سقطوا من أجل التمسك باألرض 

والهوية الفلسطينية.

מי הוא פליט?
המשרד לענייני הפליטים באש”ף )ארגון השחרור הפלסטיני( ניסח עבור 

הפליטים הפלסטינים את ההגדרה הבאה:

הפליט הפלסטיני הוא: “כל בן-אדם שהיה בתאריך 29 באוקטובר 1947, או 
אחרי תאריך זה, אזרח פלסטיני בהתאם לחוק האזרחות הפלסטינית שחוקק 
ב-24 ליולי 1925, שמקום מגוריו היה פלסטין, באזור שיהיה לאחר מכן תחת 

שליטת מדינת ישראל, בין ה15 למאי 1948 וה-20 ליולי 1949, או שאולץ לעזוב 
את מקום מגוריו בגלל המלחמה ולא יכול היה לחזור אליו בעקבות פעולות 

השלטונות הישראלים. וכן כל מי שהיה מחוץ למקום מגוריו ב-29 לאוקטובר 
1947, או אחרי תאריך זה ולא הצליח לחזור אליו בגלל המלחמה עד ה-20 ליולי 
1948 מאותה סיבה; וכן תושב כפר בגדה שהופקעה אדמתו ועברה להיות תחת 

שלטון ישראלי; או בין אם היה חבר בשבט בדואי או דמוי בדואי; ובנוסף 
צאצאי הפליטים הפלסטינים, נשותיהם ובעליהם שמתאימים להגדרה, מתים 

הם או חיים”.

	من	هو	الالجئ؟
قدمت دائرة شؤون الالجئني في 
منظمة التحرير الفلسطينية 

 التعريف التالي لالجئ: 
الالجئ الفلسطيني هو: “أي شخص 
كان في الـ 29 من تشرين ثاني 1947 

أو بعد هذا التاريخ، مواطنا فلسطينيا 
وفقا لقانون املواطنة الفلسطينية 
الصادر في الرابع والعشرين من متوز 

1925، والذي مكان إقامته الطبيعية 
في فلسطني، في مناطق أصبحت 

الحقا حتت سيطرة دولة إسرائيل بني 15 آيار 1948، و 20 متوز 1949، 
واجبر على ترك مكان اإلقامة بسبب احلرب ولم يستطع العودة إليه 

جراء ممارسات السلطات اإلسرائيلية؛ والذي كان خارج مكان إقامته في 
29 تشرين ثاني 1947م، أو بعد هذا التاريخ ولم يتمكن من الرجوع إليه 
بسبب احلرب حتى 20 متوز 1948، لنفس السبب سواء أكان أحد سكان 

القرى احلدودية في الضفة وسلبت أرضه وأصبحت حتت سيطرة إسرائيل، 
أو كان أحد أفراد القبائل البدوية أو شبه البدوية، وأنسال الالجئني 

الفلسطينيني وأزواجهم وزوجاتهم وفق التعريف سواء كان هؤالء على 
قيد احلياة أو ال”.



محمد: عندما أفكر بفلسطينيي الـ 48 أفكر بأنهم 
مرتاحون، لديهم العديد من التسهيالت. يقومون أحيانا 

مبسيرات ومظاهرات، وبشكل عام األشياء األساسية 
متوفرة لديهم. 

جوليانا: أنا كذلك، أعتقد أنكم تعيشون بسالم وآمن.

ماريا: إسرائيل تدعي أنها دولة دميقراطية لكنها متارس 

التمييز ضد الفلسطينيني في البالد. عندما أفكر 
بفلسطينيي الضفة والقطاع أتصور احلواجز.

جانيت: أعرف أنكم تعيشون حتت احتالل.

 يارا: حني أفكر بكم أتصور اخلارطة واألسوار التي
تفصل بيننا. 

نتالي: أنتم عرب مثلنا لكن تعيشون في إسرائيل.

متارة: حياتكم تثير في نفسي البلبلة. 

يزن: نريد العودة الى اراضينا التي هّجرونا منها بقوة 
السالح، اضطررنا على الرحيل اخترنا احلياة دون املوت.

محمد: حق العودة يُطرح دائما على طاولة املفاوضات 
وإسرائيل ترفضه تكرارا. ليس لديهم حق في معاملتنا 

بهذه الطريقة. 

بالرغم من الوعي العام لدى األطفال الفلسطينيني، من كال جانبي اخلط االخضر، من انتمائهم لذات 
الشعب، ما زالت هناك آراء مسبقة والقليل من املعرفة حول الواقع الذي يعيشه كل منهما. احلواجز 

والتقسيمات على أرض الواقع تبعدهم عن بعضهم البعض ومتنعهم من التواصل والتعرف الواحد على 
اآلخر. التقت مجموعة بيت حلم مع مجموعة يافا وسجلنا ما عال في لقائهما:

מחמד: כשאני חושב על פלסטיני 48 אני מרגיש שיש להם 
חיים נוחים והרבה הקלות. לפעמים הם עושים תהלוכות 

והפגנות, אבל באופן כללי הדברים הבסיסיים מסופקים להם.

ג’וליאנה: אני גם חושבת שאתם חיים בשלום ובביטחון.

מריה: ישראל טוענת שהיא מדינה דמוקרטית, אבל יש בה 
אפליה נגד הפלסטינים בארץ. כשאני חושבת על פלסטינים 

מהגדה ומעזה אני מדמיינת מחסומים.

ג’ניט: אני יודעת שאתם חיים תחת כיבוש.

יארה: כשאני חושבת עליכם אני מדמיינת את המפה ואת 
החומות שמפרידות בינינו במציאות.

נטלי: אתם ערבים כמונו אבל חיים בישראל.

תמארה: החיים שלכם מעוררים בי בלבול. 

יזן: אנחנו רוצים לחזור לאדמות שלנו שגירשו אותנו מהן 
בכוח, נאלצנו לעזוב בחרנו את החיים על המוות, ואחר כך 

לא נתנו לנו את זכות השיבה.

מחמד: זכות השיבה תמיד נמצאת על שולחן המשא ומתן 
וישראל תמיד מסרבת לה. אין להם זכות להתייחס אלינו כך.

ג’ניט: הם גם מאיימים ועל אדמותינו, הם עובדים היו על 
הרס 500 בתים ביפו.

למרות המודעות אצל הילדים הפלסטינים משני צדי הקו הירוק לשייכותם הלאומית לאותו עם, 
עדיין קיימות דעות קדומות ויש מעט מאוד מידע לגבי המציאות שבה חיים שני הצדדים. המחסומים 

וההפרדה בשטח מרחיקים אותם אחד מהשני ומונעים מהם מפגש והיכרות. במפגש בין הקבוצה 
הפלסטינית מבית-לחם והקבוצה הפלסטינית מיפו רשמנו את הדברים הבאים:

יארה: לא ניתן להם לקחת את הבתים שלנו ואת אדמותינו 
פעם נוספת. אולי אצא, אבל אצא בהתנגדות ולא בהכנעה.

 מחמד: יש ליהודים את הכלים והדרכים להוציא אתכם
אם ירצו.

יזן: רמת החיים קשה מאוד, אבטלה בכל מקום, מחירים 
גבוהים, אפילו פת לחם יקרה עכשיו. אין לנו לאן ללכת, לא 

יכולים לצאת, ויש גם חיכוכים קטנים בין מוסלמים לנוצרים 
שמכבידים על המצב הכללי. גם רמת החינוך אצלנו נמוכה. 

יש מדינות בחו”ל שלא מכירות באוניברסיטאות פלסטיניות 
ומכריחות את הסטודנטים הפלסטינים לחזור שוב על שנות 

לימודים שכבר עשו.

ליאן: גם אצלנו יש אפליה בין בתי הספר הערבים והיהודים.

יארה: גם נגדנו מופעלת גזענות. ישנם תחומים באוניברסיטה 
שעל התלמיד הערבי להמתין עד גיל 21 )הגיל שבו מסיימים 

את שנות השירות בצבא( כדי שיוכל ללמוד. 

עם פלסטיני אחד
شعب فلسطيين واحد
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يزن:	نريد	العودة	اىل	اراضينا	اليت	هّجرونا	منها	بقوة	السالح،	اضطررنا	على	الرحيل	اخرتنا	احلياة	دون	املوت.
בחרנו את החיים על המוות,  יזן: אנחנו רוצים לחזור לאדמות שלנו שגירשו אותנו מהן בכוח, נאלצנו לעזוב 

בגדה ובעזה, במחנות הפליטים 
במזרח התיכון, בגלות ובלב האדמה 

 הזו - עם פלסטיני אחד
في الضفة وغزة، في مخيمات الالجئني 
في الشرق االوسط والشتات وفي قلب 

هذه االرض شعب فلسطيني أوحد

جانيت: نحن أيضا مهددون بالرحيل عن أراضينا 
يقومون اليوم بهدم حوالي 500 بيت في يافا.

يارا: لن نسمح لهم بأخذ بيوتنا وأخذ أراضي إضافية

رمبا سوف أخرج لكني سوف أخرج مقاومة

 ال مستسلمة.

محمد: لدى اليهود األدوات والوسائل إلخراجكم إن أرادوا 

يزن: مستوى املعيشة عندنا صعب، بطالة في كل 
مكان، األسعار مرتفعة، حتى رغيف اخلبز أصبح غاليا، 

ليس لدينا مكان نذهب اليه، ال نستطيع اخلروج، وهناك 
توتر  بني املسلمني واملسيحيني يلقي ظله على الوضع 
العام. حتى مستوى التعليم لدينا متدن. هناك دول ال 
تعترف بالشهادات اجلامعية الفلسطينية ويطلب من 

طالبنا اعادة السنوات التي درسوها. هل هذا عدل؟

ليان: وعندنا أيضا هناك متييز بني مستوى التعليم في 
املدارس العربية واملدارس اليهودية!

يارا: ضدنا أيضا متارس العنصرية ففي بعض املواد 
اجلامعية يضطر الطالب العربي االنتظار حتى سن 21، 
حتى ينهي اليهودي فترة خدمته في اجليش، ليستطيع 

دراسة موضوع ما.
יארה: כשאני חושבת עליכם אני מדמיינת את המפה ואת החומות שמפרידות בינינו במציאות.يارا:	حني	أفكر	بكم	أتصور	اخلارطة	واألسوار	اليت	تفصل	بيننا	
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جيلي: هناك امور في مجتمعي اوافق عليها واخرى 
ال أوافق عليها. التغيير صعب وصعب كذلك متابعة 

اجملريات ألن االمور في تغير مستمر. 

يارا: ال أستطيع ان اكون جزءا من اجملتمع االسرائيلي 
فلن انال حقوقي أبدا. 

ليان:  الدولة اليهودية حترمني من  امور متنحها لليهود. 
أشعر ان ال أحد يسمعني. 

 هاجر: اريد ان تكون لي قوة وتأثير على ما برأيي
مهم حصوله. 

نوعم: انا ايضا اريد ان يكون آلرائي تأثير وان يؤخذ ما 
أقول بجدية.

بر: اننت تسكن في اسرائيل التي ال تقتصر على مجتمع 
معني او دين محدد، هذه الدولة ليست فقط للعرب او 

لليهود، جميعنا يسكن هنا.  

ليان: أفضل العيش مع من يحبني ال مع من يكرهني. 

 هاجر: دولة اسرائيل تنقسم لعدة آراء، هناك آراء 
حتاول فهمك. 

اوفير: هناك اشخاص يكرهون العرب وهناك عرب 
يكرهون اليهود. اريد ان اقول لك ان هناك جزءا كبيرا من 

اليهود ال يكره العرب بل يرغب في التعرف عليهم.

ليان: اعرف ان هناك يهود يحبون العرب. ما اقوله ان 
االغلبية ال حتبنا. ممنوع السكوت عما يجري.

بر: ليس هناك احد يقول ذلك. في كل دولة مجموعة 
حتكم وهي اجلزء االقوى. وزارة التربية مثال قررت أال تعلم 

האפשרות  לחיים ביחד
امكانية التعايش

לפני שהכרנו אחת את השניה, לא יכולנו להיות בטוחות: האם אפשר בכלל לחיות ביחד, פלסטינים ויהודים? אמנם חיינו 
באותה העיר, תל אביב-יפו, שבעצם מחולקת לתל אביב ויפו, אבל לא היו לנו כמעט הזדמנויות להפגש עד שהגענו לחלונות. 

עכשיו, למרות שיש לנו עוד הרבה ללמוד ולהבין על כל מה שקרה פה, ועדיין לא ברור לנו מה יהיה פה בעתיד, דבר אחד אנחנו 
יודעות: שאנחנו לא רק יכולות, אלא גם רוצות לחיות ביחד  -  במצב של שלום ושוויון.

قبل ان نتعرف الواحدة على األخرى لم نكن على يقني أن باستطاعنا العيش معاً فلسطينيون ويهود. صحيح أننا 
نعيش فيما يدعى ذات املدينة، تل أبيب – يافا، ولكننا عمليا نسكن في مدن منفصلة، تل ابيب ويافا. وبالرغم من 
القرب بني املدينتني غير أننا لم جند الفرص في التواصل سوى في شبابيك. اليوم املستقبل غير منكشف أمامنا 

وما زال لدينا الكثير لنفهمه ونتعرف عليه عند بعضنا البعض، بيد أننا ندرك أمرا واحدا: لدينا القدرة والرغبة في 
العيش معاً بسالم ومساواة.

 מנגבים חומוס. האם זו המשמעות של חיים ביחד?
نأكل احلمص. هل هذا هو معنى التعايش؟

גילי: יש דברים בחברה שלי שאני יכולה להסכים עליהם, ויש 
כאלה שלא. קשה לשנות ולעקוב ארי הדברים כי הם משתנים 

כל הזמן.

יארה: אני לא יכולה להיות חלק מהחברה הישראלית, הרי אף 
פעם לא אקבל את הזכויות שלי.

ליאן: החברה הישראלית מונעת ממני הרבה דברים שהיא 
נותנת ליהודים. אני מרגישה שאין מי ששומע אותי.

הגר: אני רוצה שיהיה לי יותר כוח והשפעה על מה שאני 
חושבת שצריך לקרות.

נעם: גם אני רוצה שלדעות שלי תהיה השפעה ושיתייחסו 
לדברים שאני אומרות.

בר: אתן גרות בישראל שהיא לא חברה של עם אחד או דת 
אחת, לא רק של ערבים או של יהודים, כולנו גרים במדינה.

ליאן: אני מעדיפה לחיות עם מי שאוהב אותו ולא עם מי 
ששונא אותי.

הגר: בקשר למה שליאן אמרה, זה לא בהכרח נכון. מדינת 
ישראל מתחלקת לכמה דעות ויש כאלה שדווקא כן מנסים 

להבין אותך.

אופיר: יש ששונאים ערבים, אבל יש גם ערבים ששונאים 
יהודים. אני רוצה להגיד לך שיש חלק גדול שלא שונא ערבים. 

להיפך, מאוד רוצה להכיר. 

ליאן: אני יודעת שיש יהודים שאוהבים ערבים. אני רק אומרת 
שהרוב לא אוהב. אסור לשתוק על מה שקורה. 

בר: אף אחד לא אומר שצריך לשתוק. בכל ארץ יש קבוצה 
ששלטת והיא החלק החזק. משרד החינוך, למשל, החליט לא 

عن الصراع االسرائيلي – العربي. الناس ليسوا واعني 
ويؤمنون مبا يروى لها. يبثون عبر التلفاز امورا سلبية 

 تتعلق بالعرب ومن هنا تنبع الكراهية. كذلك في
اجلانب اآلخر.

عفري: لو سادت املساواة والتفاهم في اجملتمع االسرائيلي 
هل كننت ترغنب في التعايش فيه؟

ليان: اذا طال الوضع هكذا فلن يبقى هنا أي عربي.  
حتدثنت عن مسئولية وزارة التربية. هذا ليس دقيقاً 

فالعائلة واجملتمع أيضا لديهم جزء كبير في التربية.

هدى: لدى اليهود دولة وقوة فلماذا يضطهدوننا؟ قبل 
الـ 48 كان اليهود اقلية في كل مكان سكنوا فيه حول 
العالم. اليوم هم أغلبية وجعلوا منا اقلية. على اليهود 

ان يذكروا كيف شعروا عندما كانوا أقلية في العالم.

ללמד את הסכסוך הישראלי-ערבי. אנשים לא מודעים למצב 
וחושבים שמה שמספרים להם הוא הנכון. אני בטוחה שאם 

כולם יהיו מודעים, הם יבינו שלא כולם שונאים ערבים. 
בחדשות מראים דברים שליליים על ערבים ומכאן השנאה 

מגיעה. וכך גם בצד השני.

עפרי: אם החברה הישראלית הייתה חיה בשוויון ובהבנה, 
האם הייתן רוצות לקחת בה חלק?

ליאן: אם המצב יימשך כך, לא יישארו פה ערבים. דיברתן 
על עחריות משרד החינוך. זה לא בדיוק נכון. גם לחברה וגם 

למשפחה יש חלק גדול בחינוך. 

הודא: ליהודים יש מדינה וכוח, אז למה הם מדכאים אותנו? 
לפני 1948 היהודים היו מיעוט בכל מקום שחיו בו. היום 

הם הרוב ועשו מאיתנו מיעוט. על היהודים לזכור איך הם 
הרגישו כשהיו מיעוט בעולם.

ליאן: אם המצב יימשך כך, לא יישארו פה ערבים. ليان:	اذا	طال	الوضع	هكذا	فلن	يبقى	هنا	أي	عربي.	

عفري:	لو	سادت	املساواة	والتفاهم	يف	اجملتمع	االسرائيلي	هل	كننت	ترغنب	يف	التعايش	فيه؟עפרי: אם החברה הישראלית הייתה חיה בשוויון ובהבנה האם הייתן רוצות לקחת בה חלק?
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ماذا برأيكم عليه أن يحصل ليك نستطيع العيش معاً؟

 شاركونا بأفكاركم وآرائكم عن طريق الرسم أو الكتابة 

כאן יחד? שתפו אותנו במחשבות וברעיונות בציור או בכתב מה לדעתכם אפשר לעשות כדי שאפשר יהיה לחיות
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  الفن
  من اجل

 التغيير  

אמנות
לשינוי

שבעמוד זה ובעמודים הבאים - פלסטיני מי לדעתך צייר כל אחד מן הציורים 
 או ישראלי, ומדוע?

בגיליון הבא נפרסם את שמות היוצרים בצד היצירות
كما ونقوم في العدد القادم باعالن اسماء الرسامني بجانب رسوماتهم. 

 من برأيك رسم هذه 

الرسومات يف هذه الصحفات 

فلسطيين  أم  إسرائيلي؟ 

אתם מוזמנים להוסיף - איזה מסר מנסה הצייר/ת להעביר 
בציור והאם את/ה מזדהה איתו, כיצד הציור גורם לך להרגיש?

انتم مدعوون ان تضيفوا ـ ما هي العبرة التي يحاول الرسام ايصالها 
في رسمته وهل توافقونه؟ كيف تشعر من خالل الرسمة؟

11

mp3 لـ	قرعة	جترى	تصلنا	اليت	الصحيحة	بني6 األجوبة	من
mp3 מבין כל הפותרים נכונה יוגרלו 6 נגני

 ترسل االجوبة على عنوان البريد االلكتروني

  

 او على الفاكس مع ذكر عنوانكم ورقم الهاتف. 

תשובות יש לשלוח לכתובת האימייל

או לפקס בצירוף כתובתכם ומס’ הטלפון.

youth.art.windows@gmail.com 
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جنوب		أفريقا
حكمت جنوب أفريقا وسادتها قوانني عنصرية حتت حكم أقلية بيضاء 

)نظام أطلق عليه اسم ابرتهايد(. عرفت دولة جنوب افريقا العديد 
من الصراعات نتيجة املعارضة للحكومة داخل الدولة وشجب من 

خارجها ضد احلكم اجلائر. وفي نهاية املطاف بعد مقاطعة 
دولية ومعارضة داخلية انهار نظام االبرتهايد وساد الدولة 

نظام دميقراطي.  

דרום אפריקה
דרום אפריקה, אשר נשלטה ע”י חוקים גזענים של המיעוט 

הלבן בה )משטר אשר כונה “אפרטהייד”(, ידעה מאבקים רבים 
כתוצאה מההתנגדות למשטר זה, הן מתוך המדינה והן כגינוי 

ממדינות אחרות. בסופו של דבר, לאחר חרם 
בינלאומי והתנגדות מבפנים, התמוטט משטר 
האפרטהייד ודרום אפריקה הפכה לדמוקרטיה.

צפון אירלנד
 צפון אירלנד, בה יש רוב קתולי, נמצאת תחת שלטון בריטניה הנחשבת 

פרוטסטנטית. התנועה הלאומית הקתולית הצפון-אירית קוראת להתנתקות 
מבריטניה ואיחוד עם מדינת אירלנד, בעוד רוב הפרוטסטנטים באיזור מתנגדים 

לכך. סכסוך זה הוליד שורה של מלחמות ואלימות מתמשכת, עד אשר נחתם 
הסכם שלום בין המחתרת האירית לממשלת בריטניה ב-1998, שמומש במהלך 

יולי 2005

مشال	ايرلندا	
تسكن شمال ايرلندا اغلبية كاثوليكية واقعة حتت حكم بريطاني 

بروتستانطي. نادت احلركة القومية الكاثوليكية في شمالي ايرلندا 
باالنفصال عن بريطانيا واالنضمام لدولة ايرلندا وواجهت معارضة 
االغلبية البروتستنطية في املنطقة. وّلد هذا الصراع سلسلة من 

احلروب واعمال العنف املتواصلة حتى ُوّقع على معاهدة سالم بني حركة 
املقاومة السرية وحكومة بريطانيا في عام 1998 والذي نفذ خالل شهر 

متوز 2005.   

 هل مهم من كان هنا قبل من؟ 
האם זה משנה מי היה פה קודם?

האם נוכל לחיות כאן יחד ולא אחד על חשבון השני?
 هل بوسعنا ان نعيش معاً وليس واحد على حساب اآلخر؟

נכיר אחד את השני?למי יש עניין שלא 
تعرفنا الواحد على  من املستفيد من عدم 

اآلخر؟

ماذا بوسعنا فعله لكي نكف عن خمافة الواحد اآلخر؟ 
מה אפשר לעשות כדי שנפסיק לפחד אלה מאלה?

 האם אפשר לפתור עוול של עם אחד ביצירת עוול לעם אחר?
هل ميكن حل الظلم الواقع على شعب ما والوقوع بظلم اآلخر؟

هل بوسعنا التغلب على الكراهية بني شعبينا؟؟האם נוכל להתגבר על השנאה בין העמים שלנו??

 
رجعنا من الرحلة التي مشيناها في أزقة املاضي 

أكثر املاًُ وأكثر بلبلة. اآلن دعونا نحاول ان ننظر من 
ذات الشباك. ماذا ترون؟ نحن ال نرى في األفق غير 

أسئلة توضح لنا ان الرحلة ما زالت طويلة للبحث 
عن اجوبة... 

חזרנו מהמסע אל העבר, כואבות יותר ולא פחות 
מבולבלות. עכשיו אנחנו מנסות להסתכל דרך 

חלון אחד. אנחנו רואות ורואים בעיקר שאלות. 
ברור לנו שלא נפסיק לחפש תשובות...

 
ת בעולם בהם הצליחו להגיע להסכמי שלום             

גילינו: יש מקומו

 اكتشفنا: هناك اماكن يف العامل جنحوا فيها التوصل اىل اتفاقيات سالم

 ماذا بوسعنا ان نفعل النهاء االحتالل؟ 
מה עוד אפשר לעשות כדי לסיים את הכיבוש?



الواقع احلقيقي وراء االشياء.جتاه الثاني، احنا وظيفتنا من خالل االعالم البديل الي منعرضوا إنا نظهر اشي صغير. النظرة اللي عند كل واحد من الشعبني هي نظرة شمولية من وجهة نظري صح انو السالم كلمة كبيرة بس كل اشي كبير يبدء من האמיתית שמאחורי הדברים.באמצעות התקשורת האלטרנטיבית שאנחנו מציעים, להראות את המציאות נקודת המבט אצל כל אחד משני העמים הנה  כוללנית כלפי האחר. תפקידנו, לדעתי נכון ששלום היא מילה גדולה, אבל כל דבר גדול מתחיל מדבר קטן. 

אפשר לדאוג לביטחון המדינה באופן שיתחשב בפלסטינים שחיים בשטחים. במיוחד שזה 

לא עוזר לביטחון אלא גורם ליותר שנאה ומעשים נגד המדינה וליותר אי ביטחון.

لكننا نعتقد انه باالمكان الدفاع عن امن الدولة بشكل يأخذ باحلسبان 

الفلسطينيني الذين يعيشون في االراضي احملتلة. باألحرى عندما تكون هذه احملاوالت 

 للدفاع ليست ناجعة بل تؤدي املزيد من الكراهية واألعمال ضد الدولة ولزيادة
عدم األمن.

بقترح زيادة عدد املشاركني بشبابيك عشان نوسع الدائرة 
ونغير طريقة التفكير اخلاطئة عند الناس.

אני מציע להגדיל את מספר המשתתפים בחלונות כדי להרחיב 
את המעגל ולשנות את דרך המחשבה המוטעית אצל אנשים.

בכל פעם שנפתח הנושא סביב ערבים ויהודים אני שמה לב, שלילדים בכיתה אין 

מושג בנושא. התפקיד שלנו הוא לספר לילדים האלה, שאין להם אפשרות להיפגש, 

מה עולה במפגשים המשותפים.

في كل مرة بنفتح املوضوع عن العرب واليهود بنتبه انو األوالد في الصف ما 

في عندهم فكرة عن املوضوع. احنا وظيفتنا إنا نحكي لالوالد، اللي ما عندهم 

فرصة يشتركوا في هيك لقاءات، شو بينحكى باللقاءات املشتركة.

ולמרות הכול...

وبالرغم من كل شيء...
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الفلسطيني واالسرائيلي، بفكر انو كثير اشخاص راح ينضمولنا.حسب رأيي الزم نعمل مظاهرات حتى نقرب بني الشعب 
לדעתי, צריך לעשות הפגנות כדי לקרב בין העם הפלסטיני והישראלי, 

ולדעתי הרבה אנשים יצטרפו אלינו.

 במקום שנשב ונדמיין עלינו לעשות משהו!بدل ما جنلس ونتخيل الزم نعمل اشي!

אם נכיר ונדע את ההסטוריה ואת הצדדים האחרים, ננסה 

להתפשר – לבוא ברצון של חיי שיתוף ולא תחייה של אחד 

העמים בלבד. אולי נגיע פעם לשלום... 

لو تعرفنا على التاريخ وجوانبه اخملتلفة، وحاولنا التنازل، أن 

نرغب في التعايش على هذه االرض ونتشارك فيها بحيث ال 

تقتصر على احد منا. رمبا حينها سنحصل على السالم...

بتأمل ييجي يوم يحس فينا حدى، يفكر فينا وشو مبر بخواطرنا 

بذكرى النكبة وعن الشموع اللي منضويها لشهدائنا اللي 

استشهدوا في سبيل نضالهم لتحرير اراضينا.

אני מקווה שיום אחד מישהו ירגיש, יחשוב עלינו ועל מה שאנחנו 

עוברים בנכבה, על הנרות שאנחנו מדליקים לחללים שלנו שנופלים יום 

יום במאבקם לשחרור אדמותינו.
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