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القمع ال يوقف أبداً النضال يف سبيل احلرية
 דיכוי לא ימנע מאבק לחופש

אנחנו חלק מהשינוי حنن جزء من التغيري

اآلالف خرجوا لشوارع رام 
الله يف 21.10.2011 للرتحيب بتقديم السلطة 

الفلسطينية طلباً بالعضوية الكاملة لفلسطني أمام 
 األمم املتحدة.

 אלפים יצאו לרחובות רמאללה ב-1102.11.12
 מברכים את בקשת הרשות הפלסטינית ל...

כמדינה עצמאית.

מפגינים ישראלים יצאו 
לרחובות במחאה על יוקר 

המחיה וחוסר השוויון 
החברתי آالف املتظاهرين 

اإلرسائيليني يخرجون إىل الشوارع 
منددين )محتجني( عىل غالء 

املعيشة وقلة )انعدام( العدالة 
االجتامعية.

 ברחבי העולם
 גוסרת מחאת

 ההמונים על הפער
 ההולך וגדל בין

 בעלי הכח והממון
לכל השאר

 في كافة أنحاء العالم يتنامى
 االحتجاج اجلماهيري العارم

 ضد الفروقات الواسعة
   من حيث مستوى الدخل
 لألغنياء وذوي النفوذ على
 حساب الطبقة العاملة

واملتوسطة.
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אנחנו קבוצה של בנות ובנים שמחולקת לשלוש קבוצות: פלסטינים 67 - 
מהגדה המערבית שמאז 1967 נמצאת תחת שליטה ישראלית וחלקים 
וקבוצת  תל-אביב  מאיזור  יהודית  קבוצה  הפלסטינית,  ברשות  ממנה 
פלסטין פנים - שהם אלה שגרים בגבולות מדינת ישראל )ומוכרים גם 

כערביי ישראל או פלסטינים 48(..

על  שמירה  שרק  ומאמינות  ובשוויון  אדם  בזכויות  מאמינות*  אנחנו 
על  אחד  ולא  יחד  לחיות  שלנו  העמים  לשני  תאפשר  האלה  הערכים 
דעות  ולשנות  בורות  על  להתגבר  קשה  מאוד  לצערנו,  השני.  חשבון 
קדומות מאחר והן מושרשות בכל אחת מהחברות שלנו ומשקפות את 
הפחד והשנאה שנוצרו בעקבות הסכסוך המתמשך, במיוחד כאשר כל 

צד רואה את החלק האלים שבצד השני ופחות את הצד האנושי. 

אבל יש לנו תקוות ושאיפות להגיע לשלום ולחיות זו לצד זו. לכן חשוב 
את  שלנו משקף  כתב העת  של השניה.  הדעות  את  לשמוע אחת  לנו 
הבעיות שמהן אנו סובלות – הדיכוי, המלחמות והפרות של זכויות אדם 
בסיסיות ואת הניסיון שלנו ללמוד ביחד את הסיבות לכל אלה, כדי שנוכל 

לנסות ולשנות.

אנחנו  מגיע.  שלנו  שהקול  ולוודא  העולם  אל  לצעוק  חייבות  אנחנו 
מרגישות שהכיבוש פוגע בשני הצדדים וכובל אותנו בסכסוך שיכול היה 
להסתיים כבר מזמן. לכל אחת מאתנו תפקיד בשחרור שלנו - גם אם 

הוא תפקיד קטן הוא חשוב. לכל אחתמאתנו יש אחריות וביחד נצליח..

המערכת הצעירה 

* הטכסט נכתב בלשון נקבה אך הוא מיועד לשני המינים.

أعزايئ القراء 
نحن مجموعة من بنات وبنني من ثالث مجموعات: فلسطينيني من الـ 67 – 

من الضفة الغربية التي احتلت عام 1967، مجموعة يهودية من منطقة تل 

ابيب، ومجموعة فلسطينية من الـ 48. 

نؤمن بحقوق اإلنسان وباملساواة، ونعتقد أنه فقط عن طريق الحفاظ عىل 

هذه القيم سيتمكن الشعبان من العيش مًعا وليس واحد عىل حساب اآلخر. 

لألسف، من الصعب التغلب عىل الجهل وتغيري اآلراء املسبقة ألنها راسخة 

يف من مجتمعاتنا وتعكس الخوف والكراهية اللَذين نشأ يف أعقاب الرصاع 

املستمر، ال سيام عندما يرى كل من الطرفني الجانب العنيف للطرف اآلخر 

وليس الجانب اإلنساين. 

لكن لدينا األمل والطموح بأن يعم السالم وأن نعيش جنًبا اىل جنب. لذلك 

يهمنا ان نسمع الرأي اآلخر. مجلتنا » شبابيك«، تعرب عن املشاكل التي نعيشها 

– االضطهاد، الحروبات وخرق حقوق االنسان األساسية – وتعترب كذلك محاولة 

لفهم خلفية الرصاع ليتسنى لنا معا تغيريه.

علينا ان نرصخ أمام العامل ونتأكد ان صوتنا قد وصل. نشعر بأن االحتالل يرض 

كال الجانبني ويقيدنا يف رصاع كان من املمكن ان ينتهي منذ فرتة طويلة. لكل 

منا دور يف تحريرنا  – حتى لو كان دورًا صغريًا فهو مهم. ولكل شخص منا 

توجد مسؤولية ومًعا سننجح.  

هيئة التحرير
* مع أن النص قد صيغ باملذكر إال أنه يخاطب الذكور واإلناث عىل السواء.
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To our devoted friends in  
Great Britain and all those who 
made the summer school in  
Edinburgh possible

مملكة  يف  املخلصني  ألصدقائنا 
ولؤولئك  العظمى  بريطانيا 
الذين ساهموا يف إقامة وإنجاح 

املخيم الصيفي يف إدنربة



 يف البداية، وقبل ان آيت إىل الجمعية خفت قلياًل. إلتقيت بيهود قبل ذلك لكن األمر مل يكن جدياً. حتى تجاه أعضاء مجموعة 
جلقموس، الذين هم من شعبي، شعرت بخوف معني. اشعر باالنتامء لهم لكنني ال التقي بهم عادة. برصاحة، كانت لدي تخوفات من 
عدم تقبل مجموعة جلقموس يل. ظننت يف بداية االمر انهم يشعرون بأنني منتمية للمجموعة اليهودية - مجموعة جفعتايم - بأنني 

اعيش داخل دولة ارسائيل وانني »تطبعت« بعاداتهم وتقاليدهم.  

וכמה שחשבתי שאני מוכנה למפגש הטעון  שמעתי הרבה על החברים הפלסטינים מהוותיקים שבקבוצה, 
הזה, וכמה שהתרגשתי והתכוננתי נפשית לקראתו - לא ציפיתי למה שהגיע: בשנייה שעליתי למיניבוס שבו 
היו הילדים מטמרה, כל המוכנות שלי נעלמה כלא הייתה. זה היה מוזר, אף פעם לא פגשתי אנשים “מהצד 

השני”.
הפעילויות מתחלקות אצלי לשתי קבוצות: המהנות והמחברות מצד אחד, והכבדות, קשות ומעוררות מחשבה מצד שני. הפעילויות הכיפיות 
ונכבה,  נושאים שמהווים חלק חשוב בחיינו או בקונפליקט כמו שואה  דיונים על  והכבדות הן בדרך כלל  ויצירתיות,  גיבוש  הן כאלה של 

סטיגמות וסטריאוטיפים והשפעות הקונפליקט על חיינו. 

חוץ מסמינר או שניים שהיו טעונים במיוחד או שהרגשנו בהם מקופחים, הסמינרים לא זכורים לי כחוויה רעה. כן, לפעמים אני מתעצבנת 
כי אני מרגישה שלי אישית או לקבוצה שלי באופן כללי אין את אותו המקום שלו אנחנו מצפים,  ולפעמים אני גם יוצאת בהרגשת פספוס כי 

אנחנו לא ברמת הקשר שלה הייתי מצפה, אבל אני לא ספקנית, ואני משתדלת למצות כל סמינר עד לתומו, ואני נהנית.

אני מאוד נהנית בסמינרים, מרגישה די קרובה לחברים מהקבוצות האחרות, ובין המפגשים 
אני מתגעגעת. ובהפסקות, כשאנחנו משחקים וצוחקים, אני לא מרגישה את ההבדלים בינינו 

ואני לא מפסיקה לחייך.

سمعت كثريا عن االصدقاء الفلسطينيني من مشاركني قدامى كانوا يف املجموعة قبيل. 
ورغم أنني اعتقدت أنني جاهزة نفسيا لهذا اللقاء املشحون، إال أنني مل أتوقع ما 
حصل. يف اللحظة التي صعدت فيها إىل الحافلة التي كانت تقل الطالب الطمراويني، 
تبخر تأهبي وكأنه مل يكن. كان األمر غريبا، مل ألتق من قبل بأشخاص من »الطرف 

اآلخر«، إال أنهم مل يخذلوين وكانوا رائعني ودافئني.

بالنسبة يل تنقسم النشاطات إىل قسمني: تلك التي تبعث عىل الرسور والتي تقرب بيننا، 
وتلك الثقيلة والصعبة والباعثة عىل التفكري من جهة أخرى. النشاطات الباعثة عىل الرسور 
هي عادة تلك التي تركز عىل تدعيم التامسك واالرتباط بني اعضاء املجموعة، أما النشاطات 
التي تعنى بجانب مهم يف حياتنا أو من الرصاع،  كاملحرقة أو  "الثقيلة" فهي عادة تلك 

النكبة واألفكار املسبقة لدى الطرفني وتأثري هذا كله علينا.  

باستثناء لقاء مشحون واحد او اثنني شعرنا فيهام باالضطهاد، إال أن اللقاءات كانت بنائة 
الذي  الحيز  او ملجموعتي  يل  ليس  ان  لشعوري  أثور  أحياناّ  نعم،  أذكر.  ما  ومفيدة عىل 
نتوقعه. احياناّ اخرج من اللقاءات باحساس مخيب لآلمال الننا نفشل يف التواصل بالصورة 
التي اتوق إليها. ومع ذلك فليس عندي شكوك، فأنا احاول االستفادة واالستمتاع من كل 

لقاء مشرتك قدر املستطاع.

اجامال اريد ان اقول انني استمتع كثرياّ أثناء اللقاءت املشرتكة. أشعر بقريب من املجموعات 
املختلفة، وخاصة بعد سمينار اسكوتلندا، لدي اشتياق دائم للمجموعة ككل. وحتى يف 
االسرتاحات، عندما نكون نلعب ونضحك وينتقد كال منا اآلخر، فإنني ال أحس بالفروقات 

 רוני  מגבעתיים “בהתחלה כשהצטרפתי הכל היה ממש מביך...” »يف البداية شعرت باالحراج الكبري«

 روين من جفعتايم 

מג'ד, רוני ואמירה מדברים על ההתחלה

جمد وروني وامرية يتحدثون عن البداية

 امرية من طمرة
 אמירה מטמרה
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»الفعاليات التي نقوم بها تولد لدى كل مشرتك حب االستطالع يف 

معرفة املجهول عند اآلخر...«  

“הפעילויות שאנחנו עושים מעוררות אצל כל משתתף סקרנות להכיר את האחר...”

 "כאשר אי אפשר להיפגש יש סקייפ, אחרת כיצד
 ניתן לדעת מה קורה לכם באמת?"

ر التواصل عرب سكايبي، فكيف ميكننا  "إن كان من املتعذَّ
االطمئنان ومعرفة أخباركم؟"
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 רוני  מגבעתיים 

 روين من جفعتايم 

 امرية من طمرة
 אמירה מטמרה

مع اننا ثالث مجموعات مختلفة اال اننا وبواسطة الحوار توصلنا لعمل يجمعنا. انا افضل الفعاليات 
التي تتيح لنا الفرصة للتعبري عن مشاعرنا وافكارنا، وال أحبذ الفعاليات التي تتحدث عن املايض. 
باعتقادي نحن جيل جديد وعليه اال يتقبل اآلراء التي ورثها بشكل مفهوم ضمنا، إمنا علينا البحث 

عن الحقيقة. علينا ان نفهم مصدر ما يقال وتأثرياته لنصل اىل رأي مستقل حول ما يجري.  

هذا العام الثالث ملشاركتي يف الفعاليات وما زلت حتى اليوم اشعر بانفعال قبل كل لقاء. ما زال لدينا ما نتعلمه، 
وانتظر ان نصبح اكرث ادراكاً وأكرث وعياً للواقع. هديف يف اللقاءات هو ان نحافظ عىل سالمة الحوار، وان يحرتم كل 
منا رأي اآلخر حتى لو كان مناقًضا له متاما. إن اللقاءات تساعدنا جداً، فهي تطورنا وتغرينا وتعززنا عىل املستوى 
الذايت واالجتامعي، لدرجة أنه حتى االنسان الخجول يصبح منفتحا فيتعرض آلراء مختلفة ويتدرب عىل بناء ادعاءاته 
وعرض وجهة نظره عىل اآلخرين. الفعاليات التي نقوم بها تولد لدى كل مشرتك حب االستطالع يف معرفة املجهول 

عند اآلخر. يهمني ان نتحاور كأشخاص متساوين، وان تكون مساحة تعبري لكل شخص.   

 בהתחלה, לפני שבאתי לעמותה, פחדתי קצת. נפגשתי עם יהודים קודם, אבל זה אף פעם לא היה 
רציני. גם מקבוצת ג’לקמוס, שהם בני אותו עם כמוני, חששתי מעט. אני מרגישה שאני משתייכת 
אליהם אבל אני לא נפגשת אתם בדרך כלל. חששתי שהם לא יקבלו אותי. חשבתי בהתחלה שהם 
את  ולמדתי  ישראל  במדינת  חיה  שאני  גבעתיים,  קבוצת  היהודית,  לקבוצה  שייכת  שאני  מרגישים 

המנהגים והמסורת שלהם.  

אני  אותנו.  לעבודה שמאחדת  דו-שיח,  דרך  להגיע,  הצלחנו  שונות,  קבוצות  שלוש  שאנחנו  למרות 
מעדיפה את הפעילויות שמאפשרות לנו לבטא את הרגשות והמחשבות שלנו לגבי מה שקורה היום, 
ופחות את הפעילויות שעוסקות בעבר. אני חושבת שאנחנו דור חדש שלא צריך לקבל את הדעות שירשנו מאבותינו כמובנות מאליהן עלינו 
לחפש את האמת. עלינו להבין את מקור הדברים שנאמרים ואת השפעותיו, כדי שנגבש דעה עצמאית ונפרדת לגבי מה שקורה סביבנו.  

זו השנה השלישית שאני משתתפת בפעילויות, ואני עדיין מתרגשת לפני כל מפגש. יש לנו עוד הרבה מה ללמוד, ואני מחכה שנהיה יותר 
מודעים למציאות. המטרה שלי כשאני מגיעה למפגשים היא שנשמור על דו-שיח בריא ושנכבד ונקבל את דעותיו של האחר גם אם הן 
מנוגדות לדעותינו. אני מאמינה שהסמינרים עוזרים מאוד. הם מפתחים אותנו, משנים ומחזקים אותנו מבחינה אישית וחברתית. אפילו 
אדם ביישן יכול להיפתח במפגשים האלה, להיחשף לדעות שונות ולעבוד על גיבוש טענותיו והצגת נקודת מבטו לאחרים. הפעילויות 
שאנחנו עושים מעוררות אצל כל משתתף סקרנות להכיר את האחר. חשוב לי שנדבר באופן שוויוני, ושלכל אחד יהיה מקום להגיד את 

מה שיש לו להגיד.  

انه  اتجاهه ألين مل أومن  اللقاء املشرتك االول، كانت عندي تخوفات كثرية  عشية 
ميكن ان ينتج  يشء منه. لكن أهيل شجعوين. بعد اللقاء األول تغريت آرايئ تجاه 
باقي املجموعة وأحسست بالرغبة باتخاذ دور فاعل يف نشاط من املمكن ان يؤدي 

اىل التغيري.

بدأت افضل الفعاليات التي تعطينا الفرصة يف التعبري عن أحاسيسنا وافكارنا حول الواقع 
الذي نعيشه وعىل تاريخنا, احب ايضا الفعاليات التي تعطي طاقة. كام ذكرت، يف البداية 
ترددت هل أذهب اىل القاءات أم ال.  الحواجز التي يجب عيل احتياجها مل تسهل عيل, 
ولكن مع الوقت أصبحت االشياء أسهل عيل الين آيت اىل اللقاءات مبحبة وترقب. آيت اىل 
اللقاء عىل أمل أن ننجح ونكون صادقني مع أنفسنا ليك نؤدي الرسالة التي يجب ايصالها. 
أحيانا تكون اللقاءات قصرية وتنتهي قبل ان نقول كل ما نريد قوله وأن نفهم كل ما نريد 

فهمه, وإىل أن يأيت اللقاء القادم مير وقت طويل. 

أنا أومن بأن اللقاءات تحدث تغرياً فينا وباملجموعه. فاللقاءات تطورنا وتقوينا. قبل أن 
ألتقي مبجموعة جيغتاييم اعتقدت ان اليهود باملطلق ال يريدون السالم, ولكني أدرك اآلن 
بان هناك يهوداً يريدون السالم مثيل متاماً. اهم يشء بالنسبة يل هو أن احيك عن الحياة 
التي  االحتالل  تحت 

هي غري سهلة ابدا.
 

בהתחלה, לפני הסמינר הראשון, לא רציתי להצטרף 
כי לא חשבתי שיצא מזה משהו, אבל הורי עודדו אותי 
לזה. אחרי הסמינר הראשון, השתנו דיעותי לגבי שאר 

חלק  לקחת  רצון  בי  והתעורר  הקבוצות 
בתהליך שיכול להביא לשינוי.

שמביאות  הפעילויות  את  לאהוב  התחלתי 
ומחשבות על המציאות  אותנו לבטא רגשות 
שלנו ועל ההסטוריה שלנו, אני אוהב גם את 
חששתי  בהתחלה  שממריצות.  הפעילויות 
צריך  שאני  המחסומים  לסמינרים.  להגיע 
לעבור לא הקלו עלי, אבל עם הזמן זה נעשה 
מצפה  ואני  מאהבה  בא  אני  כי  פחות  קשה 
שנצליח  בתקווה  לסמינר  מגיע  אני  למפגש. 
להיות כנים אלה עם אלה, ונבין את המסרים 

לפעמים  קורה.  זה  כלל  בדרך  להעביר.  רוצים  שאנחנו 
מה  כל  להגיד  זמן  שאין  לי  וחבל  מדי  קצרים  הסמינרים 
שיש להגיד ולהבין כל מה שיש להבין, ועד הסמינר הבא 
יש עוד הרבה זמן. אני מאמין שהסמינרים מביאים לשינוי 
לפני  אותנו.  ומחזקים  אותנו  מפתחים  הם  ובקבוצה.  בנו 
שהכרתי את הקבוצה מגבעתיים האמנתי שהיהודים בכלל 
גם  יש   - שכמוני   מבין  אני  עכשיו  אבל  שלום,  רוצים  לא 
על  לכולם  לספר  לי  חשוב  בעיקר  שלום.  שרוצים  יהודים 

המציאות שלי תחת הכיבוש שהיא מציאות לא פשוטה. 

 مجد من جنني
 מג’ד מג'נין

»أهم يشء بالنسبة يل هو أن احيك عن الحياة تحت االحتالل التي هي غري سهلة أبدا«

" “חשוב לי לספר לכולם על המציאות שלי תחת הכיבוש"



لقد عرضت كل من املجموعات الثالث ما يجول يف مجتمعها من افكار حيال اآلخر. 

برصاحة تفاجأت كثريا عندما سمعت ما قيل، قيلت آراء خاطئة وولدت لدي شعوراً 

بالضيق والنفور مام أبعدين عن املجموعتني األخرينت. لكن كان هذا لوقت قصري، فنحن 

نبقى مجموعة واحدة ذات هدف واحد وهذه اآلراء املسبقة جئنا لتغيريها وتصحيح 

املفاهيم الخاطئة، وقد تعلمنا من هذه الفعالية أال نعتمد يف حكمنا عىل أي يشء 

شخص من خالل اآلراء املسبقة، فلرمبا تكون تلك اآلراء مغلوطة وتؤدي إىل تراكم 
الحواجز بيننا. ولذلك برأيي علينا عدم االعتامد عىل هذه اآلراء.

על  שלה  בחברה  שחושבים  מה  את  הציגה  הקבוצות  משלוש  אחת  כל   
האחרים. הופתעתי, כי לא ציפיתי לשמוע את הדברים. זה היה קצת קשה. 
וזה העלה בי הרגשה של אי נעימות והפעילות הרחיקה אותי משתי הקבוצות 
האחרות. אך זה לא נמשך הרבה, כי אנחנו קבוצה אחת עם מטרה אחת 
והסיבה שבגללה אנו כאן היא לשנות ולתקן את הדעות הקדומות. למדנו 
מהפעילות הזו לא לשפוט אנשים דרך דעות קדומות כי הן עלולות להציב 

מחסומים בינינו ולכן אנחנו צריכים לא להסתמך על דעות אלו.

من أجل أن نعمل سويا من أجل التغيري، 
علينا اوال ان نعرف أكرث، ليس فقط عن 

واقعنا، بل ايضا عن الواقع الذي يعيشه كل 
منا. علينا ان نبني ثقة متبادلة والتغلب 

عىل الحواجز العديدة التي بيننا. هنا يجدر 
السؤال، ما هي هذه الحواجز بالضبط؟ 

خرجنا لنستوضحها...   

اهم يشء يف اللقاءات التي تجمعنا 
هي الرصاحة. وهذا ال يعني انه مل 

يكن مثة صعوبات، بل إن األمر صعباً 
وصعباً جداً، االصغاء بحد ذاته أمر 

غاية يف الصعوبة. فهناك امور نسمعها 
الول مرة. قيلت امور ابعدتني عن الطرف اآلخر وازعجتني كثريا. 

ولكن يف الوقت ذاته، كانت لدي القدرة عىل االستامع للرآي 
اآلخر. التعرف اىل وجهة نظر اآلخر جعلتني أّطلع عىل ثقافته 

ووجهة نظره حتى ان كنت ال اوافقها. هذه التجربة علمتني أنه 
ال يجب الحكم عىل أي طرف دون سامع وجهة نظره. 

הכי חשוב במפגשים המשותפים היא הכנות. זה לא 
אומר שלא היה לי קשה, היה לי מאוד קשה. הקשבה 
היא משהו מאוד קשה בפני עצמו, נאמרו דברים שאף 
פעם לפני כן לא שמעתי, דברים שהרחיקו אותי מהצד 

השני והפריעו לי. אבל בו בזמן היתה זו הזדמנות להכיר 
את נקודת המבט של האחר, גם אם אני לא מסכים 

איתה. המפגש חשף אותי לתרבות אחרת. החוויה הזו 
לפגוש את האחר לימדה אותי שאסור לשפוט קבוצה 

אחרת מבלי להקשיב לה קודם. 

 قسام من جنني
קסאם מג'נין

 لورين من طمرة
לורין מטמרה
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כדי לפעול 
ביחד למען שינוי, צריך 

קודם כל לדעת יותר, גם על המציאות 
שלנו וגם אחד על השני.  צריך לבנות אמון 

ולהתגבר על המחסומים הרבים שבינינו. 
אבל מהם המחסומים האלה? יצאנו לבדוק...

מvי הם HHHFFCCCKJ בכלל?
דעות קדומות, 

اآلراء املسبقة، من هم أصالً؟
המחסומים שבינינו

 احلواجز اليت بيننا

الجدار الفاصل ال يفصل فقط بني 
الفلسطينيني واليهود، بل يفصل بالذات 
الفلسطينيني عن أنفسهم ويشل الحركة 

الداخلية والتواصل.
 גדר ההפרדה לא מפרי רק בין

 פלסטינים ויהודים, היא מפריד
 בעיקר בין פלסטינים ומשתק בכך
  כל תנועה ותקשורת בין האנשים.



األفكار املسبقة هي بحد ذاتها حاجز، وهي تنبع عن حواجز أخرى ميكننا 
مالحظتها أحياًنا، ولكنها تخفى عنا يف أحيان أخرى

בשל  נוצרות  והן   עצמו,  בפני  מחסום  הן  הקדומות  הדעות 
מחסומים אחרים - כאלה שרואים וכאלה שלא רואים. הפחד הוא 

הגדול שבהם.

 נועה מגבעתיים

 نوعا من جفعتايم
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זה  ככה  קדומות:  דעות  על  גדלתי  חיי  כל   
לא.  הם  כי  כך,  אותי  חינכו  הורי  כי  לא  וזה  בחברה  כשחיים 
ומה  כמעט.  צד  מכל  חיי,  כל  בהן  מוקפת  הייתי  כי  פשוט  זה 
לעשות? במדינה כמו שלנו רוב הדעות הקדומות הן על ערבים. 
ובגלל, שבאיזור המגורים שלי לא חיים הרבה ערבים, לא באתי 
במגע אתם ולא יכולתי לשבור את הדעות האלו ולהבין כמה הן 

מטופשות. 

במפגשים הראשונים שלי עם ערבים ראיתי אותם כמו שתיארו 
הסמינרים,  במהלך  באמת.  שהם  כפי  ולא  חיי,  כל  אותם  לי 
כשדברתי על זה עם חברי מהקבוצות האחרות, הבנתי שכך גם 
הם ראו אותי. אבל לאט לאט ובשקט, החלו להמחק הסטיגמות 
לא משופמים  כבר  הם  ערבים  חברי.  מראשי  גם  וכך  מראשי, 

וחובשי כאפיות ויהודים הם כבר לא מזוקנים וחובשי כיפה. 

את  ומקצינות  לסטיגמות שמעוותות  מבינה, שמעבר  אני  כיום 
מרעהו  שונה  אדם  ושכל  יותר  הרבה  אדם  בכל  יש  המציאות 
ההיכרות והחשיפה  גם אם הם משתייכים לקבוצה מסויימת. 
לקבוצות שרחוקות ממני, הן שתיקנו אותי, וגרמו לי להבין 
שיכול  היחיד  שהדבר  חושבת  אני  המציאות.  את  טוב  יותר 
בדרך  נמשיך  ושאם  כזאת,  הוא בעצם פתיחות  לשינוי  להביא 

בה אנו פועלים, יום אחד השינוי עוד יגיע. 

نشأت وترعرعت طوال حيايت عىل اآلراء املسبقة. هكذا هو الحال 
بهذه  ربوين  اهيل  أن  السبب  وليس  االنسانية.  املجتمعات  يف 
الطريقة، فهم مل يفعلوا ذلك مع أنني، وببساطة، كنت محاطة بهم 
طوال حيايت، من كل الجهات تقريًبا. وماذا ميكننا أن نفعل؟ يف دولة 
مثل دولتنا، أغلب اآلراء املسبقة هي عن العرب. وألن املنطقة التي 
أعيش فيها ال يسكن فيها الكثري من العرب، مل يكن يل أي تواصل 

معهم، ومل استطع كرس هذه األراء وأن أفهم كم هي سخيفة. 

يف لقاءايت األوىل مع العرب رأيتهم كام وصفوهم يل طوال حيايت، 
وليس كام هم حقيقًة. خالل الندوات، عندما تحدثت مع اصدقايئ 
بنفس  رأوين  أنهم  فهمت  األمر،  عن  األخرى  املجموعات  من 
الطريقة. لكن، رويدا رويدا، وبهدوء، بدأت الوصامت متحى وتزول 
ذوي  أناساً  العرب  يعد  مل  أيضا.  أصدقايئ  رؤوس  ومن  رأيس  من 
ذوي  أناساً  اليهود  يعد  ومل  والكوفية،  الحطة  ويعتمرون  شوارب 

لحى ويضعون الكيبا عىل رؤوسهم.  

عليه  وتضفي  الواقع  تشّوه  التي  الوصامت  وراء  أن  اليوم  أدرك 
صورة متطرفة ما هو اكرث من هذا بكثري يف داخل كل انسان، وأن 
كل انسان يختلف عن رفيقه حتى لو كانا ينتميان لنفس املجموعة. 
االنكشاف عىل مجموعات مغايرة والتعرف عىل اآلخر هو الذي 
غريين ايجابياً وجعلني أفهم الواقع بطريقة أفضل. أعتقد أن األمر 
انفتاح من هذا  التغيري هو  الذي  يف وسعه أن يؤدي إىل  الوحيد 
للتغيري أن  بدا  به، فال  الذي نعمل  بالطريق  النوع. واذا استمررنا 

يحصل.

 فتيات مدينة سدروت يختبنئ تحت الطاوالت عندما
 .يتم إطالق الصوارخ من غزة

 ילדות משדרות מתחבאות מתחת לשולחן
בזמן ירי טילים מכיוון עזה

מvי הם HHHFFCCCKJ בכלל?
דעות קדומות, 

 فتيات مدينة سدروت يختبنئ تحت الطاوالت عندما
 .يتم إطالق الصوارخ من غزة

 ילדות משדרות מתחבאות מתחת לשולחן
בזמן ירי טילים מכיוון עזה

 ילדות משדרות מתחבאות מתחת לשולחן
בזמן ירי טילים מכיוון עזה

فتيات مدينة سدروت يختبنئ تحت الطاوالت عندما 
يتم إطالق الصوارخ من غزة.



ההיסטוריה

التاريخ
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למשפחה  בצ’רנוביץ’ שברומניה   1938 בשנת  נולדה  יהודית,  סבתי, 
יהודית מסורתית. כשהייתה כבת ארבע, אביה גויס לצבא הרומני והיא 
רבים  יהודים  נכלאו  שבו  לגטו  לאון,  הקטן,  ואחיה  אמה  עם  נשלחה 
הפעמים  באחת  לאכול.  מה  כמעט  שם  היה  לא  השלטונות.  ידי  על 
כשהתגנבה אימה של סבתי עם לאון הקטן על ידיה לחפש אוכל מחוץ 

לגטו, בכה לאון, וכך הם נתגלו ונורו למוות.  

חופשי,  לאזור  אותם  ולהבריח  מהגטאות  ילדים  לחלץ  שיצא  יהודי 
החליט לאמץ את סבתי. יום אחד הגיע אביה וסיפר לה שהוא חיפש 
אותה זמן רב, ואף הגיע כמעט עד איסטנבול עד שאיתר אותה. הוא 

סיפר שהיה שבוי במלחמה ואחר כך נשלח למחנה עבודה ברומניה.

נסעו  הם  משפחתם.  את  לחפש  הולדתם  לעיר  לחזור  החליט  אביה 
ברכבת שהופצצה. הם המשיכו ברכבת אחרת, שגם היא התפוצצה 
ושניהם  אחריה  וקפץ  מהרכבת,  אותה  זרק  אביה  בלהבות.  ועלתה 
ניצלו. לבסוף הם הצליחו להגיע לעיר צ’רנוביץ’ שם מצאו חלק מבני 
המשפחה. לא היה להם אישור להישאר שם, כך שהם התחבאו בכל 
ארצה  עלתה  סבתי  של  משפחתה  אישורים.  בדקו  שהחיילים  פעם 

בשנת 1950. 

־חנויות יהודיות בבוקרשט, בירת רומניה, שנהר
סו במהלך פוגרום בינואר 1943

الحوانيت اليهودية التي هدمت يف بوخارست، عاصمة 
رومانيا، سنة 1934.

 נשים יהודיות תחת משמר חיילים
רומנים בקיץ 1941

نساء يهوديات يف حراسة جنود رومانيني 
سنة 1941.

يف   1938 عام  يهوديت،  جديت،  يهودية ولدت  لعائلة  رومانيا  يف  ترشنوفتش 
تقريبا جّند والدها للجيش الروماين، وتم تقليدية. عندما كان عمرها أربع سنوات 

إرسالها مع والدتها وشقيقها الصغري، ليون، إىل أحد الجيتوهات حيث احتجز كثري 
من اليهود وكان من الصعب أن يجدوا طعاماً يسدون يف رمقهم. 

حاملة  الجيتو  للتسلل خارج  والدة جديت  فيها  اضطرت  التي  املرات  إحدى  ويف 
وإطالق  اكتشافهام  تم  ليون، وهكذا  بىك  غذاء،  للبحث عن  الصغري  ليون  اياها 
أرسل من رومانيا النقاذ  يهودي  الفور. كان هناك رجل  النار عليهام فقتال عىل 
األطفال من املعسكرات، فقرر أن يتبنى جديت. يف يوم من األيام نجح والدها من 
الوصول اليها وأخربها انه كان يبحث عنها فرتة طويلة، حتى أنه وصل استنبول 
للبحث عنها. أخربها انه كان أسري حرب ثم أرسل إىل معسكر عمل يف رومانيا. قرر 
والد جديت العودة اىل مسقط رأسهم للبحث عن أرستهم. سافرا يف قطار تعرض 

للتفجري. ثم اكمال طريقهام يف قطار اخر، لكنه فجر أيضا واشتعلت فيه النريان.

من  النهاية  يف  متكنا  االثنان.  ونجا  خلفها  وقفز  القطار،  من  والدها  بها  ألقى   
الوصول إىل مدينة ترشنوفتش حيث وجدا بعض أفراد األرسة. مل يكن لديهام إذن 
للبقاء هناك، فكانا يختبئان يف كل مرة قام فيها الجنود بفحص األوراق. هاجرت 

عائلة جديت اىل البالد يف عام 1950.

"אמא של סבתי התגנבה מחוץ לגטו לחפש אוכל... הם נורו למוות..."

"أم جديت تسللت إىل خارج الجيتو يك تبحث عن طعام,..."

שואה

המונח שואה מתייחס להשמדתם 
של כ-שישה מליון יהודים, כשליש 

מהעם היהודי, בידי הגרמנים הנאצים 
ועוזריכם ממדינות אחרות.הנאצים 

רצו למחות את העם היהודי מעל פני 
האדמה כי ראו בו גזע נחות.

גזענות זו היתה המשך לרגשות 
אנטישמיים שרווחו באירפוה במשך 

מאות רבות של שנים

מתוך אתר "יד ושם".

נוקי מגבעתיים نوكي من جفعتايم 

המחסומים שבינינו

 احلواجز اليت بيننا

 املصطلح "املحرقة" يعود أو يرمز إىل إبادة
 زهاء ستة ماليني يهودي، تقريًبا ثلث الشعب

 اليهودي آنذاك، عىل يد النازيني األملان
 واعوانهم من الدول األخرى. اراد النازيون

 محو الشعب اليهودي عن وجه البسيطة ألنهم
 اعتربوهم عرًقا منحًطا وضيًعا. هذه العنرصية
 تعترب استمرارًا للمشاعر الالسامية التي سادت

.يف اوروبا عىل مّر مئات السنني

 "من موقع "ياد فا شم

 املحرقة
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لكل منا اجداد جاؤوا من مكان محدد، لهم أصل خاص بهم وينتمون 
ملجموعة معينة تشاركهم هذه الخصائص. 

الذي كان  املكان  أماكن، ولكن  اليوم عائلتي مقسمة وموزعة يف عدة 
يجمع اجداد عائلتنا هو قرية الدامون التي طرد أهلها منها يف الـعام 
1948. كانت هذه السنة مبثابة كارثة عىل عائلتنا خاصة وعىل الشعب 
قرية  سكان  من   %50 متتل  »زيداين«  عائلتنا  كانت  عامة.  الفلسطيني 
الدامون. النكبة أدت اىل طرد عائلتي من فلسطني اىل دول مجاورة مثل 
لبنان وسوريا واالردن. أما نحن فننتمي للجزء الذي بقي من العائلة يف 
فلسطني. يف اثناء النكبة كان جدي يبلغ من العمر 4 سنوات. تويف والده 
وهو يف الثانية من عمره. يف فرتة طفولته ترىب مع امه واخته من ابيه. 

بحد  النكبة  شكلت  لقد  البلدة.  ارايض  كل  مبصادرة  إرسائيل  قامت 
والخارج.  الداخل  يف  املهجرين  الفلسطينيني  عىل  قاسية  معاناة  ذاتها 
إذ يف الخارج كانوا وال يزالون يعانون من مشكلة اللجوء والتوطني، ويف 

الداخل فهم يعانون من التمييز وعدم املساواة مع اليهود. 

انا احرتم وأقدر جدي كثريا فحني ترعرع عمل بجاد ليك يشرتي قطعة 
ارض صغرية يبني عليها بيتاّ، وها نحن اليوم نعيش عىل هذه االرض يف 

مدينة طمرة.

שרידי בתי אל-דאמון
מאתר עמותת "זוכרות” 

بقايا قرية الدامون
من موقع جمعية “تذكرن”

לכל אחד מאיתנו סבים שבאו ממקום מסויים ויש להם מוצא אחד  ומשתייכים 
לקבוצה מסויימת שהרבה דברים משותפים להם.

היום המשפחה שלי מחולקת ומפוזרת בהרבה מקומות, אבל המקום המקורי 
שבאו ממנו הסבים שלי הוא כפר אל-דאמון שתושביו גורשו ב - 1948. 

אותה שנה היוותה אסון למשפחתנו בפרט ולעם הפלסטיני בכלל. משפחתנו, 
משפחת זידאני, היוותה כמחצית מכלל תושבי כפר אל-דאמון. הנכבה* גרמה 
לגירוש ולפיזור משפחתי במקומות רבים כמו לבנון, סוריה וירדן. ואנחנו היינו 

מאותו חלק שנשאר בפלסטין. סבי היה בן ארבע באותו זמן, בזמן הנכבה. 
אביו נפטר כשהיה בן שנתיים, ובילדותו גדל עם אימו ואחותו מצד אביו. 

ישראל הפקיעה את כל חלקות האדמה של הכפר. הנכבה עצמה גרמה סבל 
רב לפלסטינים שגורשו בתוך ומחוץ לארצם. כאשר הם הוגלו לחוץ לארץ, היו 

להם בעיות התיישבות, ואלה שנשארו פה  סבלו מאפליה ומאי-השוויון בין 
יהודים וערבים. 

אני מאוד מכבדת ומעריכה את סבא שלי. כשסבי גדל הוא עבד קשה כדי 
לקנות חלקת אדמה קטנה לבנות עליה את ביתו, והנה אנחנו היום גרים על 

אדמה זו בעיר טמרה.

 צילום: “עמותת זוכרות” بقايا قرية
“الدامون، تصوير: جمعية “تذكرن

שבויי מלחמה
التاريخ ההיסטוריה

 مرح من طمرة  מרח מטמרה

"شّكَلْت سنة 1948 كارثة عىل الفلسطينيني. جدي كان يف 
الرابعة من عمره عندما تشتتت العائلة. قامت إرسائيل 

مبصادرة كل األرايض عىل اإلطالق"

"1948 הוותה אסון... סבי היה בן ארבע, משהתפזרה... 
ישראל הפקיעה את כל חלקות האדמה ..."



פרואנה הוא אחד הכפרים שפונו בכוח בשנת  1948 כאשר 
הכיבוש הישראלי פינה את תושבי הכפר והרס את בתיו. אז 
אחר.  למקום  לברוח  יכלו  שלא  הכפר  מתושבי  חלק  נהרגו 
ולאחר מכן  לירדן  יצא  החלק השני, הכולל את בני משפחתי, 
עבר לכפר על יד ג’נין ושמו ג’לקמוס. שם הם גרים עד עכשיו 
כפליטים. ג’לקמוס נמצא קרוב מאוד לכפר פרואנה, מרחק של 

פחות מתשעה ק”מ. 

לאחר כמה שנים, סבי חזר אל פרואנה בשביל לראות מה אירע 
שם. הוא מצא רק את חורבות של בתים ועוד משהו שהיתה לו 
משמעות גדולה עבורו: דלת והמפתח שלה. לכן, כשבנה בית 
מקשטת  עדיין  הזו  והדלת  הדלת  את  אליו  הביא  בג”לקמוס, 
אותו בשל משמעותה הרבה, והמפתח שמקשט את הקיר של 
בית סבי עד היום אינו רק סמל השיבה של סבי, אלא הוא סמל 

השיבה של כל הפלסטינים שגורשו.

فرونة هي إحدى القرى التي هّجرت بالقوة عام 1948 عندما قام االحتالل 
السكان  من  جزء  استشهد  الوقت  ذلك  فعند  بيوتها.  وهدم  أهلها  بطرد 
بسبب االحتالل وعدم القدرة عىل الهرب إىل مكان آخر. الجزء اآلخر والذي 
يضم عائلة جدي هاجر إىل األردن وبعد ذلك انتقل إىل قرية بجانب جنني 
تدعى جلقموس وهي اآلن بلدتهم الحالية، وهذه القرية قريبة عىل فرونة 

فهي ال تبعد سوى 9 كم. 

بعد عدة سنوات، رجع جدي إىل فرونة ليعرف ماذا حل بها، فلم يجد سوى 
رماد البيوت، ولكنه وجد شيئا يعني له الكثري هو باب بيته ومفتاحه. لذلك 
قام بإنشاء بيت له يف جلقموس والباب ال يزال يزين بيته ألن له قيمة كبرية 
بالنسبة له. واملفتاح الذي يزين حائط بيت جدي هو رمز العودة ليس فقط 

لجدي بل لكل الفلسطينيني الذي طردوا.

قافلة من الالجئني الفلسطينيني الذين 
طردوا من قراهم.???

 שיירה של פליטים פלסטינים
 שגורשו מכפריהם. כמה פליטים יש

 היום???
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صورة لكاكتوس قرية الفراونة اليوم. عندما بحثنا عن بقايا 
قرية الفروانة يف غور بيسان وجدنا أحجارًا مرتاكمة وطوابري 

من الصّبار. عىل آثار وبقايا القرية التي كانت تقع اليوم القرية 
اليهودية املسامة "رحوف." 

املفتاح هو رمز للعودة ليس 
فقط عند جدي بل عند كافة 

الفلسطينيني الذين تم طردهم.

  כאשר חיפשנו יחד את
 שרידי הכפר פרואנה,

 בעמק בית שאן, מצאנו
 מצבורי אבנים ושורות

 של קקטוסים. על חורבות
 הכפר שהיה, יש היום כפר

   יהודי הנקרא רחוב.

"رجع جدي إىل فرونة ليعرف ماذا حل بها، فلم يجد سوى رماد البيوت"

"סבא חזר לפראוונה לראות מה אירע ש, הוא מצא רק חורבות של בתים ..."

سندس من جنني  סונדוס מג'נין 

ההיסטוריה

التاريخ
המחסומים שבינינו

 احلواجز اليت بيننا

نكبة 
أو  كبرية  مصيبة  تعني  عربية  كلمة  هي  نكبة 
كارثة. النكبة هي الدمار، الطرد، الرسقة، عمليات 
ومنع  الفلسطينيني  البالد  سكان  واغتصاب  ذبح 
الالجئني الفلسطينيني من الرجوع )إىل بلداتهم( 
الدولة  تأسيس  كان  هدفه  هذا  كل  الحرب.  انتهاء  مع 

اليهودية. 

من موقع جمعية “تذكرن”

 נכבה 
"נכבה היא מילה בערבית שפירושה "אסון גדול" 

או "קטסטרופה הנכבה היא ההרס, הגירוש, 
הביזה, מקרי הטבח והאונס 

של תושביה הפלסטינים של 
הארץ ומניעת שיבתם של 

הפליטים הפלסטינים עם תום 
המלחמה, כל אלה במטרה 
להקים את המדינה היהודית

מתוך אתר "זוכרות"



סבא שלי נולד בערך בשנת 1931 בבגדד. הוא היה פעיל במחתרת 
היהודית שהוקמה להגנת היהודים עקב פרעות “פרהוד” שבשנת 
1941, עשו עיראקים מוסלמים ביהודים בתמיכת השלטונות ובגיבוי 
על  ולהיאבק  ארצה  לעלות  ייחל  הוא  בגר,  הוא  כאשר  הנאצים. 
הקמת המדינה. סבא ידע שהשלטונות לא יתנו לו לעלות לישראל 
ולכן, באישון לילה, בתמיכת אחיו שהיה גם הוא במחתרת, ובלי 
ידיעת הוריו, הוא יצא לדרך לכיוון ארץ ישראל. הוא נלכד במעבר 
הגבול בין עיראק לפרס, והושלך לכלא. בכלא הוא “זכה” לעינויים 
הימצאו  מקום  על  למשפחתו  הודעה  להעביר  הצליח  הוא  רבים. 
ובמלאת חמישה חודשים לשהותו בכלא הגיע אחיו הקטן ובידיו כל 
הרכוש של המשפחה. בעזרת שוחד זה הוא שיחרר אותו מהכלא. 
סבא סירב לחזור למשפחה והמשיך בדרכו ארצה. את הדרך הוא 
עשה עם שיירות גמלים. למפקדי השיירות הוא נאלץ לשקר ולא 
גילה לאן הוא רוצה להגיע.  הוא ידע שאם יגיד למוביל השיירה לאן 

הוא רוצה להגיע - ירצחו אותו. 

ולכן  קיימת  היתה  כבר  ישראל  מדינת  לארץ,   הגיע  סבי  כאשר 
 1950 בשנת  רק  בבריטים.  גם  להיאבק  צריך  היה  לא  הוא 
פרק  בתוך  אבל  יהודים  יציאת  להתיר  עיראק  ממשלת  הסכימה 
זמן קצר בלבד ובתנאי שיוותרו על כל רכושם. רב יהודי עיראק, 
שלטונות  הלאימו  צאתם  ולאחר  בתיהם  את  עזבו  כ-120,000, 
של  מצב  נוצר  כך  והממון.  הנכסים  היהודי,  הרכוש  את  עיראק 

פליטות, בדומה לעקורים הפלסטינים משנת 48’ .

 شارع في
 بغداد، سنوات

 الـ 50 רחוב
 בבגדד, שנות

ה-50.

 מעברה של עולי עיראק.
שנות ה-50

مخيم أنشأ للقادمني الجدد 
الحارضين من العراق، 

سنوات الـ 50. 

"علم جدي أن السلطات العراقية لن تسمح له بالهجرة إىل إرسائيل"

“סבא ידע שהשלטון העיראקי לא יתן לו לעלות לישראל«
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ولد جدي يف بغداد نحو سنة 1931، وكان ناشطاً يف حركة رسية يهودية التي 
نفذها  والتي  بالفرهود،  تاريخياً  التي عرفت  الشغب  أعامل  نتيجة  اقيمت 
مسلمون عراقيون بحق اليهود مبؤازرة السلطات وبدعم النازيني. عندما كرب، 
كان يأمل أن يسافر إىل البالد وأن يناضل من أجل قيام الدولة. علم جدي 
أن السلطات العراقية لن تسمح له بالهجرة إىل إرسائيل، ولذلك بدأ بسفره 
إىل أرض إرسائيل يف ساعات الليل مبساعدة أخيه الذي كان معه يف الحركة.
وبدون علم أهله. تم إلقاء القبض عليه عند الحدود بني العراق وبالد فارس، 
وأرسل إىل السجن. عّذب كثريا هناك، ثم إستطاع أن يرسل عائلته برسالة عن 
العائلة.  الصغري ومعه كل ممتلكات  أخوه  أشهر جاء  مكانه. وعند خمسة 
واستطاع بواسطة هذه الرشوة أن يحرره من األرس. رفض جدي العودة إىل 
الجامل ويضطر  قوايف  يسافر مع  كان  البالد.  إىل  عائلته وأستمر يف طريقه 

للكذب عىل قادتها وعدم إخبارهم عن وجهته كيال يقتلوه.

يضطر  ومل  اقيمت،  قد  إرسائيل  دولة  كانت  البالد،  إىل  جدي  وصل  عندما 
الفرتة كانت هناك ضغوطات كثرية عىل يهود   تلك  الربيطانيني. يف  ملحاربة 
العراق  نية يف ترك  أبدوا  كانوا يخشون عىل حياتهم إن هم  الذين  العراق 
لليهود  العراق  حكومة  سمحت   1950 سنة  يف  وفقط  البالد.  إىل  والهجرة 
واشرتط  جداً  قصرية  زمنية  ملهلة  منح  قد  كان  الخروج  اذن  لكن  بالخروج. 
بتخيل اليهود عن جميع ممتلكاتهم. كان يهود العراق منغلقون يف الكنس 
اليهوديةبإنتظار الطائرات من إرسائيل. كانت حكومة إرسائيل مرتددة حيال 
إحضار ربع مليون يهودي من العراق خوًفا من عدم مقدرتها عىل استيعابهم، 
لكن بنغوريون، رئيس الحكومة يف تلك الفرتة، قرر السامح بهجرتهم قبل أن 
تقوم السلطات العراقية بإغالق ابوابها. بعد خروج اليهود قررت السلطات 
السواء.  عىل  واملنقولة  منها  العقارية  اليهودية؛  املمتلكات  تأميم  العراقية 
هكذا أصبح هناك وضع من اللجوء، مشابه لالجئني الفلسطينيني سنة 1948.

"رجع جدي إىل فرونة ليعرف ماذا حل بها، فلم يجد سوى رماد البيوت"

"סבא חזר לפראוונה לראות מה אירע ש, הוא מצא רק חורבות של בתים ..."

 שחר מחולון شاحر من حولون

ההיסטוריה

التاريخ

מעברה

יישוב זמני במדינת ישראל בשנות 
ה- 05. המעברות הוקמו לרוב בשולי 

יישובים ותיקים, ביישובים ערבים 
נטושים, או הרחק ממרכז הארץ.

הם הוקמו כדי לספק דיור למאות 
אלפי היהודים שהגיעו למדינה עם 

הקמתה.

مخيم القادمني الجدد
يف  أنشئت  مؤقتة  مستوطنات  هي 
مخيامت  الخمسني.  سنوات  يف  إرسائيل 
اطراف  يف  غالًبا  أنشئوا  الجدد  القادمني 
عربية  بلدات  يف  او  واملدن،  البلدات 
البالد. وقد  بعيًدا عن مركز  أو  مهجورة، 
اليهود  السكن آلالف  اقيموا لسد حاجة 
الذين قدموا إىل البالد يف فجر تأسيسها. 



النكبة واملحرقة شعور متخبط وغري واضح النني  شعوري نحو كل من 
مل اعش هذه االحداث بشكل مبارش. مع ذلك ميكنني القول إن املحرقة 
فيها،  القتل  تم  التي  القسوة  مبدى  واشعرتني  كبري  بشكل  عيل  أثرت 
فموت اي انسان بال سبب يرتك يف نفيس الشعور بعدم االنسانية لدى 
بعض الناس. وكذلك النكبة، وبالرغم من أنها حدث تاريخي إال أنها ما 
وترشدوا  قتلوا  الذين  الناس  من  الكثري  فهنالك  بالحزن،  تشعرين  زالت 
النكبة  احداث  ان  البعض  يظن  عنوة.  أراضيهم  منهم  واخذت  وهجروا 
انتهت واصبحت جزءاً من املايض القديم، إال ان لوقائعها ال يزال أثر كبري 

عىل الحارض وعىل الهوية وعىل الواقع املعيش عىل االرض.

ולא  מעורבים,  רגשות  הן  והשואה  הנכבה  כלפי  שלי  הרגשות 
ברורים, כי לא חוויתי אותם באופן ישיר. השואה השפיעה עלי 
מאוד, בצורה הכי אכזרית ורעה רצחו את האנשים שם, רצחו 
אותם ללא סיבה. הרגשתי כמה חסר רגשות ואכזרי האדם יכול 
להיות. הנכבה  מעציבה אותי, לחשוב שהרבה אנשים נרצחו 

וגורשו מארצם, הרבה אנשים קרובים אלי סבלו.

לפני חלונות שמעתי על הנכבה רק פעם או פעמיים, וגם 
זה היה רק בעקבות שיחות עם חברות שהיו בחלונות 
לפני. אני חושבת שהבנת ההיסטוריה של האחר היא 
מי  של  והרגשות  המהות  הרקע,  בהבנת  חשוב  חלק 
שעומד מולך. לכן מאוד שמחתי לקחת חלק בשיחות 
מוזר,  היה  זה  פעמים  הרבה  והשואה.  הנכבה  על 
גם  הנכבה.  על  מדברים  לא  כמעט  היהודית  בחברה 

או אסון בגלל הרקע שהביא אליה,  כיבוש  לא מתייחסים אליה כאל 
שמלווה בהמון מרמור ופחד, במיוחד אחרי השואה שגרמה לנו להבין 
שאין לנו מקום אחר, ולרצות כל כך את הארץ הזאת. השיחות העלו 
אצלי שאלות ורצון לבדוק יותר, גם על הנכבה וגם על השואה. שמחתי 
לראות את התעניינות שני הצדדים בנושא ואני מקווה שזה ימשיך כך.  

سمعت عن النكبة فقط مرة او مرتني قبل أن أشارك يف مرشوع شبابيك. وكان  
شبابيك من  اللوايت كن يف  مع صديقايت  أجريتها  محادثات  نتيجة   أيضاً   هذا 
قبل.  أعتقد أن فهم تاريخ اآلخر هو  جزء مهم من فهم وإدراك خلفية وكيان 
ومشاعر االنسان املوجود أمامك.  فلذلك فرحت كثرياً إلشرتايك يف املحادثات عن 
النكبة واملحرقة. كان  األمر غريباً يف كثري من األحيان، اذ إن املجتمع اليهودي 
ال يتكلم عن  النكبة تقريباً، وال يتعامل معها عىل أٍساس كونها احتالالً أو كارثة 
أّلمت بالطرف اآلخر مسببة الكثري من املرارة والحزن. وخصوصاّ بعد  املحرقة 
إىل هذه  البالد  نريد هذه  وأننا  آخر  أي مكان  اننا ال منلك  ندرك  التي جعلتنا 
الدرجة. أبقت عندي املحادثات اسئلة ورغبة يف الفحص أكرث عن النكبة وعن 
املحرقة أيضاً. سعدت لرؤية إهتامم الطرفني  باملوضوع وأتأمل أن يستمر األمر 

بهذا الشكل. 

من أجل اإلصغاء ملا ميّر عىل الطرف اآلخر 
من رصاع، شعر كل واحد من الطرفني 

بحاجة للحديث عن معاناة يعيشها اليوم 
أو عاشها يف املايض. الطرف الفلسطيني 

شعر بالحاجة للحديث عن النكبة، بينام 
شعرت املجموعة اليهودية برغبة وحاجة 

للحديث عن املحرقة النازية، حدثان 
مفصليان يف تاريخ الشعبني أّثرهام كبريًا 

حتى يومنا هذا.

כדי להקשיב באמת למה שעובר על 
כל צד בסכסוך, כל צד מרגיש שיש 

לו צורך לדבר על דוגמא אישית של 
סבל שעובר עליו היום או בעבר. 

לקבוצה הפלסטינית היה חשוב 
לדבר על הנכבה, לקבוצה היהודית 

היה חשוב לדבר על השואה. שני 
מאורעות מכוננים בתולדות שני 

העמים שהשפעתם ניכרת עד היום. 
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 "השואה גרמה לנו להבין שאין לנו מקום אחר ללכת אליו "
"جعلتنا املحرقة ندرك أننا ال منلك أي مكان آخر نذهب إليه".

“يظن البعض أن أحداث النكبة انتهت واصبحت 
جزءًا من املايض القديم، إال ان لوقائعها ال يزال 
أثر كبري عىل الحارض وعىل الهوية وعىل الواقع 

املعيش عىل االرض.«

הנכבה  מעציבה אותי, לחשוב שהרבה אנשים נרצחו 
וגורשו מארצם, הרבה אנשים קרובים אלי סבלו."

 قسام من جنني
קסאם מג'נין

עדי מגבעתיים عدي من جفعتايم

מדברים על זה

  نتحدث عن املوضوع



על  לקרוא  יכול  אני  הקבוצה.  של  בסיפורים  התעניינתי  מאוד    
מעניין  יותר  הרבה  לי  היה  אבל  בוויקיפדיה,  גם  הנכבה  תוצאות 
לשמוע את הסיפור כמעט ממקור שהיה שם. כל אחד ידע לספר 
היה  אחד  לכל  שאפשר.   מעניינת  הכי  בצורה  שלו  הסיפור  את 
סיפור שונה על  הנכבה, אבל אחרי ששומעים את כל הסיפורים 
של הקבוצה מתחילים לקבל תמונה קצת יותר מקיפה. עבורי, זו 
בהרחבה.  הנכבה  על  ששמעתי  הראשונות  הפעמים  בין  הייתה 
ובחנתי  ראיתי  השואה,  על  שהקרנו  בסרט  מהזמן  גדול  בחלק 
את התגובות של קבוצת טמרה וג’לקמוס ביחס לסרט. עניין אותי 
לראות מה כל אחד חושב ומה כל אחד מביע, כי כמו שזו הייתה לי 
בין הפעמים הראשונות לשמוע על הנכבה, אני מאמין שזו הייתה 
בין הפעמים הראשונות, אם לא הראשונה, ששתי הקבוצות ראו 
זוועתיים,  סרט באורך מלא על השואה. הסרט לא מציג מראות 
הקבוצות  שתי  בעלילה.  להתרכז  באמת  היה  אפשר  כך  ובזכות 
עצם  והערות.  שאלות  כתבו  אפילו  וחלקם  בסרט,  עניין  הביעו 
העובדה שהקבוצות הפלסטיניות גילו עניין בנושא השואה, גרם לי 

להתעניין אפילו יותר בנושא הנכבה.

أعيش  زلت  ما  واقعي  يشء  انها  شعرت  النكبة  عن  تحدثنا  حني 
فيه. وعندما تحدثنا عن املحرقة خفت، أنا أخاف من القتل واملوت كثرياً، فأكيد 

سامعي عن املوت أثر يب وأخافني كثرياً.  

כאשר דיברנו על הנכבה הרגשתי שזה דבר מציאותי שאני 
עדיין חווה אותו וחיה איתו. כשדיברנו על השואה פחדתי מאוד. אני 

מאוד מפחדת מרצח וממוות באופן כללי, אז ברור שלשמוע על מוות 
השפיע עלי והפחיד אותי.  
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أثارت قصص املجموعة اهتاممي بشكل كبري. استطيع قراءة نتائج أحداث النكبة 
من  تقريباً  تسمعه  عندما  لإلهتامم  أكرث  مثري  األمر  لكن  ويكيبيديا.  موسوعة  يف 
مصدر كان هناك. إستطاع كل فرد أن يروي قصته بطريقة مثرية جداً لإلهتامم. 
لكل فرد كانت قصة مختلفة عن النكبة، لكن بعد سامع قصص املجموعة كلها 
التي أسمع  تبدأ بالحصول عىل صورة شاملة أكرث. كانت هذه من املرات األوىل 
فيها عن النكبة بتوسع. قضيت وقتاً طوياًل أثناء عرض الفيلم عن املحرقة مبشاهدة 
وفحص ردود فعل مجموعة طمرة وجلقموس عن الفيلم. كان مثريًا الهتاممي أن 
أعرف ما الذي يفكر به ويعرب عنه كل فرد، فكام كانت هذه من املرات األوىل التي 
أسمع بها عن النكبة، أعتقد أنها كانت من املرات األوىل للمجموعتني، إذا مل تكن 
املرة األوىل، التي يشاهدون بها فيلام كاماًل عن املحرقة. ال يظهر الفيلم مشاهد 
بالفيلم، كام أن  بالحبكة. اظهرت املجموعتان إهتامما  الرتكيز  مروعة، مام سهل 
بعضهم قام بكتابة األسئلة واملالحظات. إهتامم املجموعات الفلسطينية مبوضوع 

املحرقة جعلني اهتم أكرث مبوضوع النكبة.

הפלסטיניות  שהקבוצות  העובדה  עצם 
לי  גרם  השואה,  בנושא  עניין  גילו 

להתעניין אפילו יותר בנושא הנכבה.

باملحرقة  الفلسطينية  املجموعات  "إهتامم 

جعلني اهتم أكرث بالنكبة."

 سندس من جنني 
סונדוס מג'נין

שחר מחולון شاحر من حولون



וחסר  כשראיתי את הסרט על השואה,  ראיתי כמה אכזרי 
חמלה  הרגשתי  היהודים,  כלפי  הנאצי  הצבא  היה  רגשות 
כמו  היום  אלינו  מתייחסים  שהיהודים  למרות  כלפיהם 
על  דיבר  הנכבה  על  הסרט  אליהם.  התייחסו  שהגרמנים 
המפתחות  את  שומרים  ועדיין  מבתיהם  שגורשו  אנשים 
בתקווה לחזור. הפריע לי בסרט, שהוא  לא נתן תמונה ברורה 
ושלמה על איך ומה קרה בנכבה. הסיפורים המרגשים בסרט, 
שהציגו כמה האנשים שרוצים לחזור לבתיהם, לארצם נתנו 

לי הרגשה כמה טרגי זה היה.
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النكبة  عن  الحديث  خالل  من 
بعض  اظهرت  فقد  كثريا،  ارتحت 
املجموعة  عن  املخفية  الحقائق 

املوضوع  عن  واضحة  خلفية  لديهم  يكن  مل  اليهودية. 
ويف احيان كانت لديهم معلومات خاطئة. كان مهم يل 
اثبت لهم ان  النكبة وكنت بحاجة ان  ان احدثهم عن 
لهم  ان  يظنون  االرض. هم  تاريخي عىل هذه  يل حق 
حق اكرب عىل هذه االرض بسبب ما عانوه يف املحرقة. 
اردت ان اقول لهم إنه لنا، نحن الفلسطينيني، الحق عىل 
هذه االرض ألنه هذه االرض هي ارضنا وهم حرضوا اىل 
هنا وطردونا واحتلونا. هناك اقرباء من طرف أمي كانوا 
احداث  يف  ما حدث  بسبب  ولجئوا  حيفا،  يف  يعيشون 

النكبة اىل الدمنارك وال يستطيعون العودة. 

يف حديث املجموعة اليهودية عن املحرقة النازية تأثرت 
وتضايقت للظلم الذي لحق بهم. ما وقع يف النكبة وما 

وقع يف املحرقة هو ظلم واضطهاد لحقوق االنسان.   

برأيي التاريخ يعيد نفسه حتى ولو اختلفت التفاصيل. 
هذا امر محزن جدا ولكن يجب محاولة حل الرصاعات 
بطرق اكرث سلمية بحيث تريض الطرفني ومن هنا نحاول 

التعايش معاً بسالم. 

הרגשתי הקלה גדולה כשדיברנו על הנכבה, כי השיחות שיקפו 
עובדות שלא ידענו על הקבוצה היהודית. הרקע שלהם בנושא 
לי  והיה להם אפילו מידע שגוי לפעמים. היה  לא היה ברור, 
חשוב לספר להם על הנכבה, והרגשתי שאני צריכה להוכיח 
להם שיש לי זכות היסטורית על האדמה הזאת. הם חושבים 
שחוו  הסבל  כל  בגלל  הזאת  לארץ  בנוגע  זכות  להם  שיש 
על  זכות  יש  הפלסטינאים,  שלנו,  להם  לומר  רציתי  בשואה. 
הארץ הזאת כי זאת ארצנו, והם אלו שבאו לכאן, גירשו וכבשו 
אותנו. יש לי קרובי משפחה מצד אימא שלי שגרו בחיפה ובגלל 

אירועי הנכבה היגרו לדנמרק ועכשיו הם לא יכולים לחזור. 

כשדיברו בקבוצה היהודית על השואה, התסיס אותי והעציב 
ומה  אותי לשמוע על העוול שנגרם להם. מה שקרה בנכבה 

שקרה בשואה הוא עוול ודיכוי לזכויות אדם. 

הבדלים  יש  אם  גם  עצמה,  על  חוזרת  ההיסטוריה  לדעתי 
את  לפתור  לנסות  צריך  אבל  מאוד,  עצוב  דבר  זה  בפרטים. 
מרוצים,  יצאו  הצדדים  ששני  כך  שקטות  בדרכים  הסכסוכים 

ומפה ננסה לחיות יחד בשלום. 

מדברים על זה
  نتحدث عن املوضوع

عندما شاهدت الفيلم عن املحرقة أيقنت كم كان الجيش النازي قاسًيا 
أن  من  بالرغم  إزاءهم  بالرأفة  شعرت  اليهود.  تجاه  املشاعر  وعديم 
اليهود يترصفون معنا ويعاملوننا اليوم كام عاملهم النازيون من قبل. 
أما فيلم النكبة فيتحدث عن أناس ُطردوا من بيوتهم وال زالوا يحتفظون 
باملفاتيح عىل أمل العودة. أزعجني يف الفيلم أنه مل يعِط صورة واضحة 
وكاملة عاّم حدث يف النكبة وكيف حدث ما حدث بالضبط. القصص 
الذين  األشخاص  بعض  رواها  والتي  الفيلم  يف  عرضت  التي  املؤثرة 
كان مؤملًا  أشعر كم  بيوتهم ووطنهم جعلتني  إىل  يرجعوا  أن  يريدون 

وتراجيدًيا كل ما حدث.

 مرح من طمرة 
מרח מטמרה

رشوق من طمرة
שורוק מטמרה


