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כיבוש? 

גזענות? לא אצלנו!

אפליה? מי שמע על זה?

العنف؟
 דמוקרטיה? obntvהאומנם?אלימות?

هل هناك فعال دميقراطية؟!

כיבוש?

מתוך הכרזת האו”ם בדבר זכויות אדם, סעיף ב1: 
 כל אדם זכאי לזכויות ולחירויות שנקבעו בהכרזה זו ללא אפליה כלשהי מטעמי גזע, 

צבע, מין, לשון, דת, דעה פוליטית או דעה בבעיות אחרות, בגלל מוצא לאומי או חברתי , 
קניין, לידה או מעמד אחר. 

مقتبس من إعالن األمم املتحدة حلقوق اإلنسان - البند رقم12:
 لكل إنسان احلق يف احلّريات اليت مت إقرارها يف هذا اإلعالن، دون متييز على أساس العرق، اللون، 
اجلنس، اللغة، الدين، املوقف السياسي، أو موقفه من قضايا أخرى بسبب أصله العرقي أو موقعه 

االجتماعي أو االقتصادي أو مولده أو وفقا ألي اعتبار آخر.

االحتالل؟
 عنصرية؟ ليس يف بيتنا!

 متييز؟ من يدرك وجوده أصال؟!
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5-3 منذ ذلك احلني وحىت يومنا هذا- نظرة اىل اخللف حول برنامج شبابيك للصحافة     
מאז ועד היום- מבט לאחור על תוכנית התקשורת של חלונות  7-8האם אפשר להיות 

בעד שלום ועדיין לשרת בצבא?   هل من املمكن ان تدعم السالم يف الوقت الذي ختدم يف اجليش؟   
 9 שבויים, אסירי מצפון או טרוריסטים?  أسرى حرب، سجناء ضمري أم ارهابيني؟

10-11 שירות אזרחי - שאלה מורכבת خدمة مدنية- سؤال مركب   12-13למה אנחנו 
לא  מרגישות שזו המדינה שלנו ملاذا ال نشعر بأن هذه دولتنا؟

קוראים יקרים וקוראות יקרות,
אנחנו מסיימות 3 שנים במערכת הכתבים של חלונות, בהן 

כתבנו לכם על החוויות שלנו -

על מה שעברנו ועל מה שלמדנו בתהליך הזה של היכרות 
אחד עם השני, עם הצד שלנו, עם הצד השני ועם מגוון 

רחב של דעות על הסכסוך בינינו. שיתפנו אתכם כדי שגם 
אתם תוכלו לראות את הדברים בצורה אחרת ממה שמוצג 
לנו בדרך כלל. התהליך הזה הוא לא מובן מאליו והוא לא 
קל ופשוט. גם אם לא נוכל לשנות החלטות של ממשלות, 

אנחנו לא צריכים לוותר על הזכות שלנו להשמיע את קולנו 
וגם לא על הזכות שלנו לדעת יותר על מה שקורה.

אנחנו מקוות שכל מי שקורא את כתב העת שלנו יראה 
שיש בשני הצדדים עם מי לדבר, שיש מי שקם ומנסה 

לשנות, ושכדאי להקשיב.

אנו מציעות לכם להקדיש קצת זמן ולקרוא. אנחנו 
משמיעות כאן את הקולות שלכם וגם קולות אחרים, ואם יש 
קול שלא השמענו, למה שלא תכתבו לנו מה אתם חושבים? 

כבני אדם אנחנו יכולים להקשיב וללמוד גם אם זה קשה. 
שמרו על ראש פתוח וקחו אחריות - האחריות היא שלנו, 

כדור הצעיר, לפעול למען עתיד טוב יותר.

רצינו להודות לכל מי שאפשר לנו לעבור את החוויה 
הזו. אנחנו נמשיך להיפגש ולפעול יחד, אתם עוד תשמעו 

מאיתנו...

המערכת הצעירה 

القّراء األعّزاء، القارئات العزيزات
ها نحن ننهي ثالثة أعوام يف طاقم مراسيل شبابيك خاللها، كتبنا لكم 

عن تجاربنا، عماّ مر علينا، وعماّ تعلمناه من خالل سريورة تعارفنا، 
الواحد عىل اآلخر والطرف اآلخر، وعىل آراء متعددة حول الرصاع 

القائم بيننا. شاركناكم ليك تستطيعوا أنتم أيضا النظر إىل األمور 
بطريقة تختلف عماّ ُيعرض علينا بشكل عام. هذه السريورة ليست 
مفهومة ضمنا وليست سهلة وبسيطة. حتى إن مل نستطع أن نغري 

قرارات الحكومات. فينبغي علينا أال نتنازل عن حقنا يف إسمع صوتنا 
وال عن حقنا يف معرفة ماذا يحدث.

نحن نأمل أن يرى كل من يقرأ مجلتنا هذه أن هنالك يف كال الطرفني 
من ميكن التحدث معه. وأن هنالك من ينهض ويحاول التغيري، وأن 

االستمع إىل اآلخرين أمر يستحق العناء من أجله.

إننا نوصيكم بتخصيص بعض الوقت للقراءة. فنحن نسمع، هنا 
صوتكم واصوات اآلخرين، وان كان هنالك صوتا مل نقم بإسمعه من 

قبل. ملاّ ال ترسلون آراءكم إلينا؟ 

كبرش، فإننا أيضا نستطيع االستمع والتعلم، حتى ولو كان األمر صعبا. 
اجعلوا عقلياتكم منفتحة وخذوا املسؤولية- املسؤولية هي عىل 

عاتقنا، نحن الجيل الشاب، للعمل من أجل مستقبل أفضل.

أردنا أن نشكر كل من أتاح لناالفرصة بخوض هذه التجربة، سنواصل 
االلتقاء والعمل معا. نعدكم باالستمرار... 

هيئة التحرير الشابة

 منذ ذلك الحني وحتى يومنا هذا
أجرى، وكتب، وحرر املقابال : ُعفري وأوفري

אחרי שלוש שנים בחלונות ואחרי כל 
התהליך המשותף, אנחנו שואלות את 
עצמנו מה בסך הכול קיבלנו? איזה 

 אנשים נהיינו? כמה התהליך
השפיע עלינו? 

למה היה כל כך חשוב לעבור את כל התהליך הזה, שהיה 
הרבה פעמים ארוך ומייגע, שיש בו כל כך הרבה להכיל 

ולהבין, והרבה פגישות מתוחות - מה להגיד, מה לא להגיד?  

ההגעה של רובנו לחלונות הייתה מתוך סקרנות, או מתוך 
רצון לספר לצד השני את הסיפור שלנו. הרגשנו שהדבר 

הראשון שקיבלנו מהתוכנית הוא הרבה ידע, במיוחד בכל 
הקשור לסכסוך הישראלי-פלסטיני. עסקנו בנושא זמן רב, 

מתוך הקושי לקבל את העובדה שמקורות המידע שלנו 
שונים - ועל כן גם הידע שלנו שונה. פתאום כל מה שידענו 

על ההיסטוריה של העם ושל המשפחה שלנו הוטל בספק. 
לקח זמן לראות תמונה קרובה יותר למציאות.

עם הזמן גילינו גם את הנכונות של כולנו ללמוד ולשנות, 
ואת הרצון של כולנו להגיע לאותן מטרות. כפי שמוצג 

בעיתון, אין ספק שיש בינינו חילקי דעות ואי הסכמות לגבי 
נושאים קשים ורבים. כיום אנחנו מבינות שאי ההסכמות 
הללו לגיטימיות, ושהשינוי מגיע מעצם הקבלה וההכרה 

בשונה ממך, גם אם אינך מסכים איתו. 

אתם מוזמנים להמשיך לקרוא את העיתון בשביל ללמוד על 
חלק מהנושאים שמעסיקים אותנו. )המשך בעמוד 15(

ראיינו, כתבו וערכו: עפרי ואופיר

بعد ثالث سنوات يف شبابيك وبعد سريورة
مشرتكة نحن اليوم نسأل أنفسنا ماذا

استفدنا من كل هذا؟ أين أصبحنا؟ ما
مدى تأثري السريورة علينا؟

ملاذا وجدنا كل هذه االهمية يف املشاركة يف هذه السريورة التي 
كانت ممتدة وشاقة، واحتاجت اىل قدرات كبرية من االحتواء والفهم، 

والعديد من اللقاءات التي سادها التوتر، ماذا علينا ان نقول وماذا 
علينا ان نخفي!

إن وصول أغلبيتنا إىل شبابيك نبع من حب االستطالع أو من الرغبة 
يف أن نحيك للـ«طرف اآلخر« قصتنا. شعرنا أن أول ما اكتسبناه من 

الربنامج كان الكثري من املعلومات، وعىل األخص ، املعلومات التي لها 
عالقة مبارشة بالرصاع اإلرسائييل-الفلسطيني. وقد عالجنا قضايا كثرية 
متعلقة باملوضوع وواجهنا صعوبة كبرية يف أن نفهم أن هنالك تباينا 
بني مصادر املعلومات التي لدى الطرفني وكذلك املعرفة. تحول كل 

ما نعرفه عن تاريخ شعبنا وعائالتنا، فجأة، إىل أمر مشكوك فيه. وقد 
استغرقنا وقتا طويال لنكتشف صورة أكرث واقعية.

مع مرور  الوقت، فهمنا أيضا استعدادنا جميعا للدراسة والعمل من 
أجل التغيري، وكذلك رغبتنا يف الوصول اىل نفس االهداف.كم ترون يف 
صفحات هذه املجلة، فم زال لدينا الكثري من اختالفات الرأي، وعدم 

اإلجمع حول العديد من القضايا الجوهرية. إننا ندرك، اليوم، أن 
االختالف يف الرأي هو أمر رشعي، وأن التغيري يحصل بعد تقباّل من 

يختلف عناّا واالعرتاف به، حتى وإن مل نتفق معه.

 انتم مدعوون ملتابعة القراءة يف املجلة والتعرف عىل القضايا التي
تشغلنا. ) للمتابعة : ص 15 (

רצינו לספר על השינוי שחל בכמה מאיתנו ברמה האישית:
نريد ان نحيك لكم عن التغيري الذي مر عىل قسم منا عىل املستوى الشخيص:

מאז ועד היום

  3 3 2 2

step for peace

 עברנו ביחד הרבה חוויות: בקיץ 2008 בילינו שבועיים באדינבורו,
 סקוטלנד שם היה לנו זמן איכות ללמוד ולהכיר, ובקיץ 2009 למדנו

 להפיק סרטוני וידיאו עם מה שיש לנו להגיד לעולם )בתמונות
משמאל(. כדאי לראות!

عشنا سويا الكثري من التجارب، عىل سبيل املثال، يف صيف 2008 امضينا اسبوعني 
يف بعثة اىل ادنربا اسكتلندا، هناك امضينا وقتا متواصال اتاح لنا ان نتعلم وان نتعرف 

عىل بعضنا البعض بصورة افضل. ويف صيف 2009 تعلمنا كيف ننتج افالم فيديو وان 
نعرب من خاللها عم نريد أن نقوله للعامل. )صور عىل اليسار(. !

Windows for Peace UK
Gavron Trust UKThe contents of this magazine  

do not necessarily reflect 
 the views of our donors
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ناتايل من بيت لحم : انضممت إىل 
شبابيك لرغبتي حينها يف االستمع إىل 
افكار وعقائد عند الطرف اآلخر، وأن 

أتوصل اىل الحد االقىص من نجاح 
التواصل. البداية مل تكن سهلة لكن 

مع الوقت أصبحنا أصدقاء. نجحنا يف 
التعبري عن أنفسنا بشكل أفضل وأن 

نفهم ما مير عىل كل طرف...

נטלי מבית לחם: הצטרפתי לחלונות כי רציתי לשמוע את 
המחשבות ואת האמונות של הצד השני, ולראות אם נצליח לתקשר. 

בהתחלה זה לא היה קל, אבל עם הזמן נהיינו חברות. הצלחנו 
לבטא את עצמנו טוב יותר, לקבל אחת את השנייה ולהבין מה 

עובר על כל צד...

يزن من بيت لحم: انضممت إىل شبابيك 
ألن املوضوع أثار اهتممي، فكرت أنني 
سأتعلم الكثري ، وقد تعلمت الكثري من 

األشياء. نضجت كإنسان. تعلمت عن 
الطرف اآلخر بشكل أفضل: ماذا يفعلون 

من أجل منع املعاناة وماذا يفكرون. 
كيف يعيشون وكم أن جزء منهم لطيف. 

هذا غري طريقة تفكريي بالكثري من 
املواضيع يف العامل.

יזן מבית לחם: הצטרפתי לחלונות 
כי הנושא עניין אותי וחשבתי שאוכל ללמוד הרבה. ובאמת למדתי הרבה 

דברים. התבגרתי כבן אדם, למדתי על הצד השני יותר טוב - מה הם 
עושים כדי למנוע סבל, מה הם חושבים, איך הם חיים וכמה נחמדים חלק 

מהם. זה שינה את צורת המחשבה שלי לגבי נושאים רבים בעולם.

يارا، من مجموعة يافا: يف البداية، انضممت إىل شبابيك يك أكتب للمجلة وليك أميض وقتا طيبا، ومل أرغب حينها بالتعرف عىل أشخاص 
جدد.. وكنت متخوفة، حتى، من التعرف إليهم. اعتقدت أنه من الكايف يل أن أكون كيفم أنا. مع الناس الذين أعرفهم. إنني  أحس بأن 

شبابيك قد لعبت دورا مهم يف حيايت، وهذا غري الكثري من األشياء يف داخيل- وجهة نظري تجاه اليهود، و أيضا تجاه 
الفلسطينيني الذين مل أعرفهم. بدون شبابيك مل أكن ألصل إىل حيث أنا اآلن. هذا جعلني مستقلة، مبادرة، وأقوم بفعل 

األشياء من أجل معتقدايت ومن أجل التغيري. هذه أمور بإمكان كل واحد أن يفعلها.

יארה מיפו: בהתחלה הצטרפתי לחלונות כדי לכתוב בגיליון ולכייף. לא רציתי וגם קצת חששתי 
להכיר אנשים חדשים. חשבתי שמספיק לי וטוב לי להיות איך שאני, עם האנשים שאני מכירה. אני 
מרגישה שחלונות תפסו חלק משמעותי בחיי, זה שינה בי הרבה דברים. למשל, את נקודת המבט 

שלי לגבי יהודים, וגם לגבי פלסטינים, שאותם לא הכרתי. בלי חלונות לא הייתי מגיעה לאיפה שאני 
עכשיו. זה גרם לי להיות עצמאית, לקחת יוזמה ולעשות דברים למען העקרונות שלי ולמען שינוי. 

אלו דברים שכל אחד יכול לעשות.

جانيت، من مجموعة يافا: انضممت 
اىل شبابيك التعرف عىل الطرفني، ليك 
استمع ملا مير عىل االرسائيليني وعىل 

الفلسطينيني. تعلمت الكثري وانا 
اليوم اكرث اهتمماً مبا يحصل يف البالد، 

خرجت من عاملي الخاص وأصبحت 
أرى العامل من حويل.

ג’ניט מיפו: הצטרפתי לחלונות 
כדי להכיר את שני הצדדים, 
בכדי להקשיב למה עובר על הישראלים ועל הפלסטינים. למדתי 

הרבה והיום אני הרבה יותר מתעניינת במה שקורה מסביבי. יצאתי 
מהבועה שחייתי בה והתחלתי לראות את העולם מסביבי.

נועם ע. מתל אביב: הצטרפתי כדי לשמוע את 
הצדדים האחרים. זה גרם לי להיות יותר מודעת למצב 

ברמה האישית ובעיקר להבין שביום-יום כולנו אותם 
אנשים, מתעסקים באותם דברים ולפעמים גם שומעים 

את אותה המוזיקה.

نوعم ع. من تل ابيب: انضممت يك أسمع األطراف األخرى. 
هذا جعلني، عىل املستوى الشخيص،  أكرث إدراكا للوضع. يف 

األساس، أكرث إدراكا لحقيقة أننا برش متشابهون، يف حياتنا اليومية 
 نتعامل مع ذات القضايا وأحيانا، فإننا أيضا نستمع

للموسيقى ذاتها.

ماريا من يافا: انضممت 
اىل شبابيك النني رغبت 

يف التعرف عىل فتية جدد 
واالستمع اىل شتى آرائهم.  
اليوم أنا رشيكة مبا يحصل 

من حويل. يسهل عيل 
اليوم االستمع اىل آراء 

مخالفة آلرايئ وأن أفهمها 
حتى ولو كنت معرتضة 
عليها. لدي اليوم الكثري 
من املعلومات الجديدة.

מריה מיפו: הצטרפתי לחלונות כי רציתי להכיר 
ילדים חדשים ולשמוע דעות אחרות. היום אני 
יותר מעורבת במה שקורה סביבי. קל לי יותר 

לשמוע דעות אחרות ולהבין אותן, גם אם הן לא 
לטעמי. קיבלתי הרבה מידע חדש.

متارا من بيت لحم: 
انضممت ليك أحيك لكناّ 
عن األشياء الصعبة التي 
تحدث لدينا وأن أسمع 

ماذا لديكن لتقولوا. 
كانت لدي أفكار سيئة 

عنكم. لكن كلم توطدت 
معرفتنا أكرث فأكرث 

فهمت أنه عىل املستوى 
الشخيص  أننت تحببننا, أن هنالك الكثري من التشابه بيننا، وأنكن لسنت 

مذنبات فيم تقوم به دولتكن. هذه كانت بداية جيدة وبدأت مشاعري 
بالتغري. يتوجب علينا أن نبقى سويا يك نجد حال. إن ما يحدث لن مينعنا أن 

نناضل املرة بعد املرة من أجل إيجاد حل لهذا الوضع.

תמרה מבית לחם: הצטרפתי כדי לספר לכן על הדברים הקשים 
שקורים אצלנו ולשמוע מה יש לכן להגיד. היו לי מחשבות רעות 

עליכן, אבל ככל שהכרנו יותר ויותר הבנתי שבאופן אישי אתן 
אוהבות אותנו, שיש הרבה דמיון בינינו ושאתן לא אשמות במה 
שהמדינה שלכן עושה. זו הייתה התחלה טובה והתחלתי להרגיש 
־אחרת. אנחנו חייבים להישאר ביחד כדי למצוא פתרון. מה שקו
רה לא ימנע מאתנו להיאבק שוב ושוב כדי לפתור את המצב.

ليان، من يافا: لقد انضممت إىل »شبابيك« قبل أربع سنوات، مل أكن أفكر بالرصاع، أردت أن أكتب يف 
الجريدة، وأن أتعرف عىل أصدقاء جدد. ومع الوقت، تشكل لدي الوعي، وصار مهم لدي أن أعرف ما 

الذي يجري. وأنني، يف الواقع ،جزء ال يتجزاّأ من الوضع. أنا أعيش يف إرسائيل، لكن ما الذي يحصل لشعبي 
يف املناطق؟ أين موقعي الشخيص يف حال حصلت حرب مثال؟ اليوم، لدي إجابة مختلفة عن سبب 

وجودي يف شبابيك- أن أفهم موقعي من العامل، أن أفهم الناس اآلخرين. بعد أن مررت يف هذه السريورة 
فإنني أنظر إىل األمور بشكل مختلف، فأنا أحاول االبتعاد عن التعميمت ألنه ال يوجد رأي واحد يشمل 

شعبا كامال . إنني أحاول وضع نفيس مكان اآلخر وأن أفهم من أين تأيت املقوالت املختلفة، وال أحاول 
القفز إىل االستنتاجات دون معرفة كافية.

ליאן מיפו: כשהצטרפתי לחלונות לפני 4 שנים, לא חשבתי על הסכסוך - רציתי לכתוב 
בעיתון ולהכיר חברים חדשים. עם הזמן קיבלתי מודעות, והיה לי חשוב לדעת מה קורה. בעצם אני חלק בלתי נפרד מהמצב. 

אני חיה בישראל, אבל מה קורה עם העם שלי שחי בשטחים? מה יהיה המקום שלי באופן אישי אם תהיה מלחמה, למשל? 
היום יש לי תשובה אחרת לשאלה למה אני בחלונות: להבין איפה אני בעולם, להבין אנשים אחרים. אחרי שעברתי את התהליך 

הזה אני מסתכלת על דברים בצורה שונה, אני מנסה להימנע מהכללות, כי אין דעה אחת שכוללת עם שלם. אני מנסה 
להעמיד את עצמי בצד השני ולהבין מאיפה אמירות שונות מגיעות, ולא להסיק מסקנות ללא ידע.
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 נעם ו. מתל אביב: בחלונות קיבלתי הזדמנות ללמוד ולהכיר 
אנשים שונים, הזדמנות שלא כולם מקבלים. יצא לי לפגוש את הצד 
השני בתור בני אדם -  מפגש שלא קורה בדרך כלל -ללמוד מכל 
הכיוונים ועל כל הדעות בנוגע לקונפליקט, אך גם בנוגע לנושאים 

אחרים. חלונות נתנו לי חשיבה ביקורתית ולא שיפוטית, ודרך שונה 
 לראות דברים.

جوليانا من بيت لحم: كانت تلك تجربة كبرية بالنسبة يل. اكتسبت من خاللها الكثري من األشياء الجيدة، وكثري من األفكار 
التي كانت تراودين قبل التجربة تغريت. حظيت بفرصة التعرف عىل كيفية عيش اإلرسائيليني وأي نوع من املشاكل يواجهون يف 

مجتمعهم، لقد وضحت لهم مدى معاناتنا وآمل أن تتحقق أهدايف. تعرفت أيضا عىل فلسطينيي 48، واكتشفت أننا لسنا وحدنا 
من يعاين يف العامل فهم أيضا يعانون. اكتشفت أنهم يهتمون ألمرنا ومن املهم لنا أن يواصلوا دعمهم لنا.

ג’וליאנה מבית לחם: זו הייתה חוויה גדולה בשבילי. קיבלתי הרבה דברים טובים, והרבה מחשבות שהיו לי 
בראש השתנו. הייתה לי הזדמנות ללמוד איך הישראלים חיים ואיזה בעיות יש בחברה שלהם.  הראיתי להם 

כמה אנחנו סובלים, ואני מקווה שהמטרות שלי יתגשמו. הכרתי גם את הפלסטינים של 48, וגיליתי שלא רק 
אנחנו סובלים בעולם, אלא גם הם. גיליתי שאכפת להם מאיתנו, וחשוב לנו שהם ימשיכו לתמוך בנו.

نوعم، من تل أبيب: يف شبابيك، نلت فرصة التعلم والتعرف عىل أناس 
مختلفني، فرصة ال تتاح للكثريين. التقيت بالطرف اآلخر باعتباره برشا. وهذا 
اللقاء ال يحصل عادة.  وقد 

حظيت بفرصة التعلم من جميع 
االتجاهات والتعرف عىل كل 

اآلراء مبا يرتبط بالرصاع.  وأيضا 
فيم يتعلق بأمور أخرى. لقد 
زودتني »شبابيك«  بالتفكري 
النقدي ال التفكري من خالل 

محاكمة اآلخرين. وأعطتني أيضا 
طريقة مختلفة لرؤية األمور.



 كيف ينظر اإلرسائييل العادي إىل الجيش اإلرسائييل؟
هو جهاز هدفه الدفاع عن دولة إرسائيل وأمن املواطنني، أساسا، يف وجه الدول املعادية كسوريا 

وإيران، ويف وجه التهديدات الفلسطينية، وأساسا حامس. إن املجتمع اليهودي عادة ينظر إىل 
أولئك الذين يثورون ضد اإلحتالل كإرهابيني.

 איך ישראלי מצוי רואה את הצבא הישראלי?
גוף שמטרתו להגן על מדינת ישראל ועל בטחון התושבים בעיקר מפני מדינות 
אויב כמו סוריה ואירן למשל, ומפני איום מצד הפלסטינים, במיוחד החמאס. 

החברה היהודית בדרך כלל רואה את אלה שמתקוממים נגד הכיבוש כטרוריסטים. 

كمجموعة مشرتكة من اإلرسائيليني والفلسطينيني تعمل 
من أجل حل الرصاع، فإن موضوع خدمة اإلرسائيليني 
العسكرية يف الجيش يثري بيننا توترا. كيف ميكن أن 

تريد السالم يف الوقت الذي تخدم فيه يف جيش يحتل 
ويقتل؟ كيف ميكن أن تكوين مواطنة إرسائيلية دون أن 

تحيس بواجبك تجاه الدولة؟

تجرأنا، تحدثنا، وناقشنا آراء مختلفة حول املوضوع:

ليان: لقد خاب أميل عندما سمعت بأنكن تردن الذهاب إىل الجيش. 
صحيح أنكن ال توافقن عىل ما يفعله الجيش ولن تذهنب إىل وحدات 

قتالية، لكنكن ستكناّ جزءا من املنظومة. بالنسبة يل يبدو األمر وكأنني 
أقول بأنني ال أتفق مع حمس لكنني أنضم إليها.

جييل: أنا ال أؤمن بالجيش مطلقا، لكنني أعيش يف هذه الدولة ويجب 
أن أرد جميلها بطريقة ما.

ُعفري: من أجل فهم املعضلة التي منر بها  كوننا، كإرسائيليات، عىل 
وشك التجند للجيش، ينبغي لنا أن منتلك معرفة إضافية عن املجتمع 

اإلرسائييل. - إن التجنيد يف إرسائيل هو واجب وفقا للقانون، وذلك 
لكون إرسائيل تعيش تحت تهديد الدول املعادية التي تحيط بها.

أوفري: كم أن لديكم أيضا إحساساً وطنياً وأنا أتقبله. يل أيضا تعاطفي 
الوطني، أنا ال أتفق مع ما تفعله الدولة. لكنني أحب إرسائيل وأريد 

التغيري من الداخل.

*  *  *                             

يزن: عندما تقولون بأنه لو مل يكن لديكم جيش مل تكن لتصبح لديكم 
دولة- فأنتم تقولون يف الواقع بأنه »إن مل نكن )اإلرسائيليني( نقتل 

عائالتكم )الفلسطينيني(  فلن نكون موجودين«

نتايل: سمعت أن هنالك من يذهب إىل الجيش ألن هذه طريقه 
لالندماج يف املجتمع اإلرسائييل، والسؤال يكمن هنا: أنتم تحيون يف 

مجتمع ينضم الناس فيه إىل الجيش يف الوقت الذي ال يعرفون ما الذي 
يقوم به الجيش. األمر يشبه القفز يف برئ ألن الجميع يقفزون فيه. قلتم 

أنه بدون الجيش لن تكونوا موجودين. لكن لو مل يكن هنالك جيش- 
كل أولئك الذي قتلوا بيد هذا الجيش سيكونون أحياء اليوم.

لقد فهمنا، كمجموعة مشرتكة من الفلسطينيني 
واإلرسائيليني، أن أغلب الناس يف كال  الطرفني يرغبون يف 
الوصول إىل حل. وفهمنا أيضا أن األمر صعب جدا، ألن 

الطرفني قد مّرا مبعاناة كبرية: الفلسطينيون يحملون معهم 
النكبة، وال زالوا يعانون من االحتالل، والتمييز، والقمع، 

والحياة تحت ظل التهجري القادم. بينام يحمل اليهود معهم 
ذكرى املحرقة والخوف من أن يحصل األمر مجدداً وبأال 

تكون هنالك دولة لليهود.

من الصعب الوصول إىل حل ألن هنالك الكثري من الغضب، 
وانعدام الثقة، والكراهية، واألمل. صعب الن هنالك طرف 

قوي وطرف آخر ضعيف، وحينام تكون ضعيفا فإنك ال 
ترغب حقا يف االستامع إىل من يؤذيك.

كل هذه األمور تصّعب علينا االستامع ، كلٌّ إىل اآلخر، 
وتفهم تعقيدات الوضع يف كل طرف. يف التقارير الصحفية  

التالية، نحاول أن نساعد أنفسنا ونساعدكم عىل فهم 
جزء من هذه التعقيدات.  فليك يحل السالم فإن عىل كال 

الطرفني أن يستمعا إىل بعضهام أوال. حتى لو كان فهم 
وتقبل األمور التي ستقال صعبا.

هذه بعض من املواضيع التي شغلتنا يف الفرتة األخرية. 
النقاش بيننا ال زال مستمرا، ويف األثناء، فإننا نشارككم 

باملشاعر واألفكار التي عالجناها خالل لقاءاتنا. إننا نعرض 
عليكم جزءاً من املعلومات التي جمعناها، وأنتم مدعوون 

لالنضامم إلينا يف النقاش...

אנחנו, כקבוצה משותפת של פלסטינים 
וישראלים, הבנו שרוב האנשים בשני הצדדים 

רוצים להגיע לפתרון. הבנו גם שזה מאוד 
מאוד קשה, כי שני הצדדים חוו סבל רב: 

הפלסטינים נושאים איתם את הנכבה ועדיין 
סובלים מכיבוש, אפליה, דיכוי וחיים בצל איום 

לטרנספר נוסף. היהודים סוחבים איתם את 
זכרון השואה ואת הפחד שזה יקרה שוב ולא 

תהיה מדינה ליהודים.

קשה להגיע לפתרון כי יש כעס, חוסר אמון, 
שנאה, פחד, כאב. קשה, כי יש צד אחד חזק וצד 
אחר חלש וכאשר אתה חלש אתה לא ממש רוצה 

להקשיב למי שפוגע בך.

כל אלה מקשים עלינו להקשיב אחד לשני 
ולהבין את המורכבות של המצב בכל צד. 

בכתבות הבאות אנחנו מנסות לעזור לנו ולכם 
להבין חלק מהמורכבות הזו. בשביל שיהיה 

שלום, שני הצדדים צריכים קודם כל להקשיב, גם 
כאשר קשה להבין ולקבל את הדברים ששומעים. 

אלה כמה מהנושאים שהעסיקו אותנו בזמן 
האחרון. הדיון בינינו עדיין נמשך, ובינתיים 
אנחנו משתפות אתכם ברגשות ובמחשבות 

שהעלינו כאשר נפגשנו, ומציגות בפניכם  חלק 
 מהמידע שאספנו. אתם מוזמנים להצטרף

אלינו לדיון...

ما هي التفسريات اليت نعطيها للمعلومات؟

؟ما هي احلقيقة؟ ما هو الصحيح؟ ما هو اخلطأ؟

ליאן: התאכזבתי כאשר שמעתי שאתן רוצות ללכת לצבא 

כקבוצה משותפת של ישראלים ופלסטינים, 
שפועלים למען פתרון לסכסוך, הנושא של שירות 
הישראלים בצבא מעורר בינינו מתח. איך אפשר 

להיות בעד שלום ועדיין לשרת בצבא שכובש 
והורג? איך אפשר להיות אזרחית ישראלית ולא 

להרגיש את הצורך לעשות בשביל המדינה? 

העזנו, דיברנו והעלינו דעות שונות על הנושא:

ליאן: התאכזבתי כאשר שמעתי שאתן רוצות ללכת לצבא. 
זה נכון שאתן לא מסכימות עם מה שהצבא עושה ולא תלכו 

ליחידות קרביות, אבל אתן תהיו חלק מהמערכת. בשבילי – זה 
 כמו שאני אגיד שאני לא מסכימה עם החמאס אבל

אצטרף אליו.

גילי: אני לא מאמינה בצבא בכלל, אבל אני גרה במדינה הזו 
וצריכה לגמול לה איכשהו.

עפרי: בשביל להבין את הדילמה שאנחנו כישראליות עוברות 
לפני הגיוס לצבא, דרוש ידע נוסף על החברה הישראלית. 

בישראל הגיוס הוא חובה על פי החוק, מאחר וישראל עומדת 
בפני איום ממדינות אויב המקיפות אותה.

אופיר: כמו שגם לכם יש הזדהות לאומית, ואני מקבלת את 
זה, גם לי יש הזדהות לאומית, גם אם אני לא מסכימה עם מה 
שהמדינה עושה. אני אוהבת את ישראל ורוצה לשנות מבפנים.

*  *  *                             

יזן: כשאתן אומרות שאם לא היה לכם צבא לא הייתה מדינה 
– אתן בעצם אומרות ש”אם לא היינו )הישראלים( הורגים את 

המשפחות שלכם )הפלסטינים(, לא היינו קיימים”. 

נטלי: שמעתי שיש כאלה שהולכים לצבא כי זו דרך להשתלב 
בחברה הישראלית. אני שואלת האם אתם חיים בחברה 

שמצטרפים בה לצבא בלי לדעת מה הצבא עושה? זה כמו 
לקפוץ לבור רק בגלל שכולם קופצים אליו. אמרתן שבלי צבא 

לא הייתם קיימים, אבל אם לא היה צבא – כל אלה שנהרגו 
בידי הצבא היו חיים היום. 

ليان: خاب أملي عندما مسعت أنكن تردن الذهاب للجيش
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מהי האמת? מה נכון? מה לא?

איזו פרשנות אנחנו נותנים למידע? 
 

ما هي حقيقة مشاعرنا؟

 איך אנחנו מרגישים?



نوعام : ميكن أن يكون هنالك ناس يختارون التجند ليك ينسجموا، 
لكن يف العادة فإن الذين يتجندون يؤمنون أن الجيش يدافع عنا 

ولذا فإنهم يحسون بالتزام تجاه تحمل هذا العبء وعدم تركه عىل 
ظهور اآلخرين. كل هذا معاكس ملوقفنا ضد إيذاء وقتل الفلسطينيني. 

هنالك بعض الذين يتجندون من أجل تغيري الجيش ومن أجل الترصف 
بطريقة أكرث إنسانية.

نتايل: بخصوص محاولة املجندين يف الجيش الهادفة لتحويله إىل أكرث 
»إنساين«  . أنا ال أفهم كيف سيتحول الجيش إىل إنساين  عندما يقتل 

أناسا أبرياء، أنا أفهم أحاسيسكن وأرجو االاّ تفهموا كالمي كنقد، ولكن 
كمحاولة للفت انتباهكن ألمور غائبة عن أذهانكن.

أوفري: نحن متفقات أن هنالك الكثريين ممن ال يعلمون ما الذي يقوم 
به الجيش ألنهم يقومون بإخفاء الكثري من األمور عنا. وحتى حينم 
يكشفون عن األشياء فإنه من الصعب تقبل أننا نقوم بأمور ليست 
جيدة. جزء من اإلرسائيليني يتضامنون مع معاناة الفلسطينيني بناء 
عىل إنسانيتهم، وألنه من غري املقبول عليهم أن يفعل هذه األمور 

إنسان ضد إنسان. لكن يوجد البعض ممن يؤمنون بأنه ال مكان آخر 
لدينا يك نذهب إليه, وأن االحتالل هو أمر ال مفر منه. وأن هذه دولتنا 

بسبب عالقتنا التاريخية بها.

يزن: بخصوص التغيري من الداخل، أنا أشك إن كان جندي واحد 
 يستطيع أن يغري منظومة كاملة. بالعكس، إن املنظومة هي

التي ستغريه

نوعام: صحيح أن املنظومة تستطيع التأثري عىل الجنود، أنا ال أحاول 
تغيري منظومة كاملة، لكن بإمكاين أن أحاول تغيري الوضع يف أماكن 
معينة. مثال: أستطيع أن أقف عىل حاجز عسكري وأترصف بشكل 

إنساين. أنا ال أوافق عىل الطريقة التي يترصف بها بعض الجنود عىل 
الحواجز العسكرية وأنا أريد تخفيف املعاناة وإيضاح أن ليس كل 

اإلرسائيليني هم ضد الفلسطينيني وأنه يوجد لدينا أناس ميكن التحدث 
معهم وإحداث تغيري.

أوفري: إذا كانت هنالك عملية ال أؤمن بها )ألنها 
مل تأيت يك تحافظ عىل حياة اإلنسان ( وكانت 

عملية ضد مباديئ. فإنني سأرفض تنفيذها حتى 
لو دخلت السجن بسبب رفيض.

عوفري: معضلتنا الكربى هي هل نتجند للجيش 
بسبب انتمئنا للدولة ورغبتنا بالدفاع عنها- رغم 
معارضتنا للحرب وألفعال وقرارات الحكومة. من 
املهم أن تفهمن أننا نشارككناّ مبعضلتنا ونطلب 

منكن أن تتفهموننا.

נעם: יכול להיות שיש אנשים שבוחרים להתגייס כדי 
להשתלב, אבל בדרך כלל אלה שמתגייסים מאמינים שהצבא 

מגן עלינו ולכן מרגישים מחויבות לשאת בנטל הזה ולא 
להשאיר את זה לאחרים. כל זה עומד בניגוד לדעה שלנו על 
פגיעה והרג של פלסטינים. יש כאלה שמתגייסים כדי לשנות 

מתוך הצבא ולנהוג בדרך יותר הומאנית.

נטלי: בקשר לניסיון של המתגייסים לצבא להפוך אותו 
ליותר “הומאני”, אני לא מבינה איך זה אפשרי שהצבא 

יהפוך ל”הומאני”, כאשר הוא הורג אנשים חפים מפשע. אני 
מבינה את הרגשות שלכן ולא רוצה שתתייחסו לדברי כאל 
ביקורת, אלא כאל ניסיון להסב את תשומת לבכן לדברים 

שאתן לא מודעות להם.

אופיר: אנחנו מסכימות שיש הרבה אנשים שלא יודעים 
מה הצבא עושה, כי מסתירים מאיתנו הרבה דברים, וגם 

כשמראים קשה לקבל שאנחנו עושים כאלה דברים שהם לא 
בסדר. חלק מהישראלים מזדהים עם הסבל של הפלסטינים 
מתוך אנושיות וכי בתור אדם לאדם זה לא מקובל עליהם, 
אבל יש כאלה שמאמינים שאין לנו מקום אחר ללכת אליו 

ושהכיבוש הוא מחוסר ברירה, כי זו המדינה שלנו מתוך 
הקשר ההיסטורי אליה.

יזן: לגבי השינוי מבפנים, אני בספק אם חייל אחד יוכל 
לשנות מערכת שלמה. להיפך, המערכת משנה אותו.

נעם: זה נכון שהמערכת יכולה להשפיע על החיילים. אני לא 
מנסה לשנות מערכת שלמה, אבל יכולה לנסות לשנות את 
המצב במקומות מסוימים, למשל לעמוד במחסום ולהתנהג 
באופן יותר הומאני. אני לא מסכימה עם הדרך שבה חלק 

מהחיילים מתנהגים במחסומים, ואני רוצה להפחית את 
הסבל וגם להראות שלא כל הישראלים נגד הפלסטינים ושיש 

בינינו כאלה שאפשר לדבר איתם ולעשות שינוי.

אופיר: אם תהיה פעולה שאני לא אאמין בה )כי היא לא 
באה כדי להגן על חיי אדם( והיא תהיה נגד העקרונות שלי, 
אני אסרב לעשות אותה גם אם אשב על 

זה בכלא. 

עופרי: הדילמה הגדולה ביותר שלנו 
היא האם להתגייס לצבא מתוך רגש 

השתייכות למדינה ורצון להגן עליה - 
למרות ההתנגדות שלנו לדרך המלחמה 

ולמעשים ולהחלטות של הממשלה. חשוב 
להבין שאנחנו משתפות אתכן בדילמה 

שלנו, ומבקשות מכן להבין אותנו.

 كيف ينظر الفلسطيني يف الشارع للجيش اإلرسائييل?
كفلسطينيني فإننا نظر إىل الجيش االرسائييل كجيش محتل وينتهك حقوقنا األساسية كبرش. كفلسطينيني فإننا ننظر إىل 

الفلسطينيني الذين يثورون ضد االحتالل كمناضيل حرية.

 איך פלסטיני מצוי רואה את הצבא הישראלי?
כפלסטינים אנחנו רואים את הצבא הישראלי כמי שכובש אותנו ומפר את הזכויות האלמנטריות שלנו כבני 

אדם. כפלסטינים אנחנו רואים את הפלסטינים שמתקוממים נגד הכיבוש כלוחמי חירות.
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الدفاع عن الوطن؟ الخدمة العسكرية يف ظل انعدام وجود جيش؟ كل واحد لديه عقل يستطيع أن يرى: لإلرسائيليني يوجد جيش، بينم هذا ممنوع عىل 
الفلسطينيني، هذا ليس موجودا يف االتفاق. كيف باإلمكان تنظيم الدفاع عن النفس؟ نقيم منظمت. عندما مل يكن مسموحا لليهود أثناء الحكم الربيطاين 
إقامة جيش. كانت لديهم أيضا تنظيمت. جوليانا من بيت لحم كتبت لنا افتتاحية لتقرير موسع يف موضوع األرسى الذي سُينرش يف أحد األعداد القادمة:

 הגנה על המולדת? שירות צבאי כשאין צבא? הכול נמצא בעיני המתבונן. לישראלים יש צבא, לפלסטינים לא מרשים -זה לא
 בהסכם. איך מתגוננים? מקימים ארגונים. כשליהודים היה אסור להחזיק צבא בתקופת השלטון הבריטי, גם היו ארגונים. 

ג’וליאנה מבית לחם כתבה לנו פתיח לכתבה מורחבת בנושא האסירים שתהיה באחד מהגליונות הבאים:

missing title

האסירים הפלסטינים בבתי הכלא הישראליים
סיפורם של האסירים הפלסטינים הוא אחד הנושאים 

המעסיקים את המציאות הפלסטינית. באשר לנו, 
הפלסטינים, הוא מסמל את הרצון של העם להשתחרר 

מידו החזקה של הכיבוש וגם סמל לחופש ולהקרבה.

המדיניות המדכאת כלפי האסירים הנהוגה על ידי הכיבוש 
הישראלי, כוונתה מצד אחד להכניע את העם הפלסטיני, 

למנוע התקוממות והתנגדות ולרסק את המוראל של 
העם דרך השפלת האסירים ובני משפחותיהם, ומצד שני 

המדיניות הזו מביאה לכך שרבים נעצרים ללא הצדקה.

בין האסירים הפלסטינים יש מכל כפר ועיר פלסטינית 
- ישנם מהגדה המערבית, מרצועת עזה וגם מאדמות 

48 )בגבולות מדינת ישראל. המערכת.(, בנוסף לאנשים בעלי 
אזרחויות זרות ערביות ומערביות שמאמינים בעניין 

הפלסטיני. במהלך השנים  עברו בבתי המעצר של האויב 
עשרות אלפי צעירים, נשים, ילדים וגברים פלסטינים. הנשים 
שנעצרו סובלות מתנאי מעצר קשים במיוחד. גם ילדים הם 

 חלק מהסיפור הזה. ישנם קרוב
ל-170 אסירים מתחת לגיל 18 אשר נמצאים עדיין במעצר, 

תוך הפרה של אמנות זכויות ילדים, והם חווים את מה 
שאחיהם הגדולים חווים בבתי הכלא.

שימוש בעינויים לצורך חקירה, במיוחד בתחילת תקופת 
המעצר, נחשב לאחת ההפרות הבולטות של זכויות האדם. 

בין ההפרות גם בידוד, מעצר קרובי משפחה כדרך להפעלת 
לחץ, מניעת טיפול רפואי, זלזול בכבוד האדם ועוד.

איני חושבת שיש אדם המסוגל לשאת את הסבל הזה 
ולהתמודד עם הכאב.

األرسى الفلسطينيون يف السجون اإلرسائيلية
إن موضوع  األرسى الفلسطينيني هو أحد أهم املواضيع التي تشغل 

الواقع الفلسطيني. فبالنسبة لنا، نحن الفلسطينيني، فإنهم ميثلون إرادة 
 الشعب الفلسطيني للتحرر من قبضة االحتالل وهم أيضا رمز

الحرية والتضحية.

إن السياسة القمعية التي ميارسها االحتالل اإلرسائييل ضد األرسى، تهدف 
من جهة إىل إخضاع الشعب الفلسطيني، وملنع ثورته ومقاومته ومن أجل 

تحطيم معنويات الشعب عرب إذالل األرسى وأبناء عائالتهم. ومن جهة 
أخرى، فإن السياسة اإلرسائيلية أخضعت للسجن الكثري من الفلسطينيني 

دون ذنب أو سبب وجيه.

يوجد بني األرسى الفلسطينيني ممثلون عن كل قرية ومدينة فلسطينية، 
هنالك أرسى من الضفة الغربية، ومن قطاع غزة، وأيضا من أرايض 

48، باإلضافة ألصحاب الجنسيات العربية والغربية املؤمنني بالقضية 
الفلسطينية. عرب السنني مر يف معتقالت العدو عرشات آالف الشباب، 

والنساء، واألطفال، والرجال الفلسطينيون. تعاين النساء اللوايت تم 
اعتقالهن من ظروف اعتقال قاسية جدا. وأيضا األطفال هم جزء من هذه 
القصة. هنالك ما يقارب الـ 170 أسرياً تحت عمر 18 سنة، والذين الزالوا 
يف املعتقل حتى اآلن خالفا ملواثيق حقوق األطفال، وهم يعانون ما يعاين 

منه إخوتهم الكبار يف السجون.

استخدام التعذيب يف التحقيق، تحديدا يف بداية فرتة االعتقال، يعترب أحد 
أبرز انتهاكات حقوق اإلنسان، ومن بني هذه االنتهاكات أيضا: العزل، 

اعتقال األقارب كوسيلة للضغط، منع العالج الطبي، إهانة كرامة اإلنسان، 
وغريها.أنا ال أعتقد أن هنالك إنسان يستطيع تحمل هذه املعاناة 

والتعامل مع األمل.

 أنا ال أعتقد أن هنالك إنسان يستطيع تحمل هذه املعاناة والتعامل
مع األمل.

בבתי הכלא בישראל יש כ-000 ,10 אסירים פלסטינים שנעצרו כחלק ממאבקם לשחרור מהכיבוש על 
ידי מדינת ישראל. כיום ידוע על אסיר ישראלי אחד שנמצא בידי הפלסטינים )גלעד שליט הנמצא בידי 

 החמאס(, ועוד כמה נעדרים. לשליט לא ניתנת הזכות לביקור של נציגי הצלב האדום כנדרש על פי
 המשפט הבינלאומי, כמו גם רבים מבעצורים הפלסטינים בידי ישראל.

يقبع يف السجون اإلرسائيلية ما يقارب الـ10.000 أسري فلسطيني ممن اعتقلوا نتيجة لنضالهم من أجل 
التحرر من االحتالل االرسائييل. اليوم نعلم عن وجود أسري إرسائييل واحد بيد الفلسطينيني )مل مُينح 

غلعاد شليط الحق يف زيارة مندويب الصليب األحمر كم هو منصوص عليه يف القانون الدويل، مثله يف 
ذلك مثل الكثري من املوقوفني الفلسطينيني لدى إرسائيل( باإلضافة لوجود عدد من املفقودين.

عوفري: معضلتنا هي هل نتجند بإرادتنا من أجل الدفاع عن الدولة رغم 

معارضتنا ألفعال وقرارات احلكومة؟

האם להתגייס מתוך רצון להגן על המדינה 
עופרי: הדילמה שלנו היא 

למרות ההתנגדות שלנו למעשים ולהחלטות של הממשלה?

 אסירי מצפון?
سجناء ضمري؟

 مقاتلو حرية؟
 לוחמי חירות?

 אסירים פוליטיים?
معتقلون سياسيون؟

 أسرى حرب؟
 שבויי מלחמה?

 אתם מוזמנים להגיב..... 
 أنتم مدعوون للمساهمة ف

ي تطوير املقال...  
office@win-peace.org   

עוד על נושא זה בעמוד 10
جتدون معلومات إضافية حول هذه القضية يف صفحة 10

 خمطوفون من كال
  الطرفني؟

חטופים משני הצדדים?
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 הבנות מתל אביב שאלו את הבנות מיפו: 
“למה אתן לא מרגישות שייכות?”  

 הבנו שיש כאן נושא מורכב שכדאי לבדוק אותו לעומק. ביררנו מה אומר החוק:
فهمنا بأننا أمام موضوع معقد جيب تفحصه بعمق, وفحصنا ما يقول القانون:

الدفاع. لكن هل كننت ستوافقن إن كان هذا عرب إطار آخر؟«»نحن نفهم بأنكن ال تردن القيام بالخدمة الوطنية إذا كان ذلك عرب وزارة 
משרד הביטחון. אבל האם תסכימו אם זה יהיה במסגרת אחרת?” “אנחנו מבינות שאתן לא רוצות לעשות שירות לאומי אם זה דרך 

»رأيي بالخدمة الوطنية هي أنهم يحاولون تغيري هويتنا« 
”  “דעתי על שירות לאומי היא שהם מנסים לשנות את הזהות שלנו

כפי שנושא השירות של היהודים בצבא 
הישראלי העלה חילוקי דעות בין הפלסטינים 
והיהודים במערכת הכתבים, גם נושא השירות 

האזרחי המוצע לפלסטינים שבפנים )אזרחי 
ישראל. המערכת( הביא לדיון בין הצדדים.

لليهود  العسكرية  اخلدمة  قضية  أثارت  كما 
بني  اآلراء  يف  تباينا  االسرائيلي  اجليش  يف 
الفلسطينني واليهود يف هيئة املراسلني، كذلك 
قضية اخلدمة الوطنية املقرتحة على فلسطينيي 

الداخل أثارت نقاشا بني الطرفني.

ומבנות תל אביב עלתה השאלה:
البنات من تل ابيب ردت: 

 سألنا أصدقاء:
 שאלנו חברים:

من جانب الفلسطينيون يف اسرائيل مسعنا: 
מצד הפלסטינים בישראל שמענו:

מצד היהודים בישראל שמענו:
من جانب اليهود يف اسرائيل مسعنا:

 

 البنات من تل أبيب سألن البنات من يافا:
»ملاذا ال تشعرن باالنتامء؟« 

 חשבתם פעם על הנושאים האלה?
 יש לכם או לכן דעה בעניין? 

 יש לכם שאלות לשאול?
אנא כיתבו לנו: 

“אנחנו לא מוכנות לשרת מדינה שאנחנו לא 
מרגישות שייכות אליה”

»نحن لسنا مستعدات أن نخدم دولة ال نحس باالنتامء إليها«

השירות הלאומי הוא שירות של צעירים וצעירות 
שקיבלו פטור מהצבא מטעמים שונים או שלא 

נקראו לשירות הצבאי כלל. הוא במקום צבא 
לאנשים שלא התגייסו מסיבות שונות. )פטור, 
אידיאולוגיה, דתיים( והוא בא בתור חובה על 

מנת שאנשים שלא משרתים בצבא יתרמו למדינה 

ולקהילה בדרך אחרת..

تم  الذين  والشابات  الشبان  خدمة  هي  الوطنية  الخدمة  إن 
يتم  مل  الذين  أولئك  أو  مختلفة  ألسباب  الجيش  من  إعفاؤهم 
استدعاؤهم باملطلق للخدمة العسكرية، هذه الخدمة هي بديل 
مختلفة  ألسباب  للجيش  يتجندوا  مل  الذين  للناس  الجيش  عن 
)اإلعفاء, األيدلوجيا، املتدينني(  وهو يف حكم الواجب ليك يخدم 

الناس، الذين ال يخدمون يف الجيش، الدولة واملجتمع سويا.

office@win-peace.org

 البنات أخذن كامرياتهن وخرجن يف جولة:
 כדי להסביר, הבנות של יפו לקחו מצלמות ויצאו לסיור :

“אני חושבת שאם לא תעשו שירות לאומי אני אבין את זה ואקבל את זה אבל אני 
אתן שנתיים ואתן לא. אם לא נוח לכן לשרת את החברה הישראלית, תשרתו את חושבת שבתור אזרחיות במדינה יש גם חובות ולא רק זכויות. וזה לא צודק שאני 

سنتني وأننت ال. إذا مل يكن مريحا لكّن خدمة املجتمع اإلرسائييل بشكل عام،أنني كمواطنة يف الدولة، فإن هنالك أيضا واجبات وليس فقط حقوق. ليس عدال بأن أقدم »أنا أعتقد بأنكم إذا مل تقوموا بالخدمة الوطنية فإنني سأفهم األمر وأتقبله لكنني أعتقد بـ: החברה הפלסטינית בישראל”
 

             فاخدموا املجتمع الفلسطيني يف إرسائيل «

هل فكرتم مرة بهذه املواضيع؟
هل يوجد لديكم /لديكّن رأي يف املوضوع؟

هل لديكم أسئلة تسألونها؟
الرجاء الكتابة إلينا:

»رأيي بخصوص الخدمة الوطنية هي أننا يجب أن ال نخدم ألن هذه ليست دولتنا« “דעתי על השירות הלאומי היא שאנחנו לא חייבים לשרת כי זאת לא המדינה שלנו”

»يجربوننا أن نكون جزءا من الجهاز األمني«
“מכריחים אותנו להיות חלק ממערכת הביטחון”

האם יש קשר בין הנושא הזה לנושא הבא? 

يرصح األسري املحرر ومدير دائرة اإلحصاء يف وزارة األرسى واملحررين 
عبد النارص فراونة يف لقاء مع وكالة معاً الفلسطينية بتاريخ 2010/6/9:

أن قرابة 700 ألف حالة اعتقال قد ُسجلت منذ الخامس من حزيران 
عام 1967 ولغاية اليوم، بينهم عرشات اآلالف من األطفال وأكرث من 
عرشة آالف مواطنة. وأشار فروانة اىل أن 198 أسريا استشهدوا بعد 

اعتقالهم منذ العام 1967، واوضح أن من بني هؤالء 50 أسرياً استشهدوا 
بسبب اإلهمل الطبي، و70 أسرياً جراء التعذيب، فيم قتل 71 أسرياً 

عمداً بعد اعتقالهم مبارشة، باإلضافة إىل 7 أرسى استشهدوا نتيجة 
استخدام القوة املفرطة والرصاص الحي ضدهم وهم داخل السجون 
واملعتقالت اإلرسائيلية، باإلضافة إىل مئات من األرسى استشهدوا بعد 

تحررهم بسبب أمراض ورثوها عن السجون.

وأكد فروانة بأنه وبعد ثالثة وأربعني عاماً مضت، فان االعتقاالت 
مستمرة ومل تتوقف، وأن أوضاع السجون تزداد سوءاً وقسوة وأحوال 

األرسى يف تدهور مستمر، وأعداد املرىض يف ارتفاع مضطرد دون رعاية 
طبية تذكر، وأن حياة العرشات منهم مهددة بالخطر، وأن االنتهاكات 

والجرائم بحقهم تتسع وتزداد.

האסיר המשוחרר, מנהל אגף הסטטיסטיקה במשרד לענייני 
אסירים ואסירים משוחררים עבד אלנאצר פראונה, מספר בראיון 

מה- 9/06/2010 לסוכנות הידיעות הפלסטינית מעאן:

“מהחמישי ליוני 1967 ועד היום, תועדו כ- 700 אלף מעצרים, 
ביניהם עשרות אלפי ילדים )מתחת לגיל 18. המערכת.( ויותר 
מעשרת אלפים נשים. פראונה ציין שמאז 1967, 198 אסירים 

מצאו את מותם לאחר מעצרם, והדגיש שמהם 50 אסירים נפטרו 
בשל רשלנות רפואית, 70 בגלל עינויים ו- 71 אסירים נרצחו 
באופן ממוקד מיד לאחר המעצר. זאת בנוסף למאות אסירים 

שנפטרו לאחר שחרורם בגלל מחלות שונות בהן חלו עוד בעת 
שהותם במעצר.

פרואנה מציין שלמרות שעברו יותר מארבעים ושלוש שנים, 
המעצרים עדיין נמשכים ואין להם סוף. תנאי המעצר הפכו 

ליותר קשים. מצב האסירים נמצא במצב של התדרדרות 
מתמשכת ומספר האסירים החולים הולך וגדל באופן קבוע עקב 

חוסר טיפול מתאים. חיי עשרות מהאסירים נתונים לאיומים 
מתמידים ושהעוול שנגרם להם הולך ומתעצם.

هل هنالك عالقة بني هذا املوضوع للموضوع اآلتي؟



למה אנחנו לא מרגישות שזו המדינה שלנו?
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ملاذا ال حنس بأن هذه دولتنا?

מסגד חסן בק היה חלק 
משכונת מנשייה, שכונה 

יפואית שחיו בה כ-5,000 
אנשים עד 1948. מדינת 

ישראל הרסה את השכונה, והיום יש שם מגרשי 
 חניה, מלונות, פארק. למה מכל השכונה

השאירו רק את המסגד?

בכל מקום יש דגלים וסמלים שלא משקפים אותנו. למה למלא 
את השכונות הערביות ביפו בדגל ישראל, בעוד שלנו לא מרשים 
להניף את דגל פלסטין? זה גורם לנו להרגיש שלא מכבדים את 

הרגשות שלנו, ושאנחנו לא רצויים.

 

כשנכנסים אורחים לשכונה שלך ומגרשים אותך משם, זה כבר לא הבית, אך זה מה שקורה עם 
המתנחלים ביפו – הורסים את הבתים הישנים, לוקחים אדמות, בונים בתים חדשים ויקרים שלערבים 

אין כסף לקנות ואז הם נאלצים לעזוב את יפו.

عندما يدخل ضيوف إىل الحي الذي تعيش فيه ويطردونك من هناك، يتوقف الحي عن أن يكون بيتك. وهذا ما 
يحدث مع املستوطنني يف يافا- يقومون بهدم البيوت القدمية، يأخذون األرايض، يبنون بيوتا جديدة وغالية الثمن 

وال يوجد لدى العرب مال لرشائها وبالنتيجة يضطرون لرتك يافا.

مسجد حسن بك كان جزءا من حي املنشية. حي يايف سكن فيه 
5000 عريب فلسطيني حتى سنة 1948. قامت دولة إرسائيل بهدم 
الحي، واليوم يوجد هنالك ساحات مواقف سيارات. فنادق، متنزه. 

ملاذا أبقوا عىل املسجد فقط من كل الحي؟

يف مدخل يافا  يقع متحف تكرميا ألولئك 
الذين احتلوا يافا، الالفتات تذكرنا بأن 

يافا قد احتلت وهذا يثري الغضب. ويثري 
الغضب أكرث أنه عىل الفتة أخرى يسمون 

األمر تحرير يافا. تحرير من ماذا؟ يافا 
كانت مدينة عربية قبل 1948

ويف كل مكان توجد أعالم ورموز ال تعرباّ عنا. ملاذا ملء األحياء العربية يف يافا بأعالم 
إرسائيل يف ذات الوقت الذي ال يسمحون لنا يف برفع علم فلسطني؟ هذا يجلنا نشعر 

بأنهم ال يحرتمون أحاسيسنا ويجعلنا نحس بأننا غري مرغوب بنا.

إننا نشعر بأن أوامر الهدم ل 400 منزل يف يافا ليس من مصلحتنا. يقولون لنا بأنه 
يجب هدم البيوت بسبب عدم وجود تصاريح بناء، وبأن البيوت آيلة للسقوط. 
لكن املقاولني الذين سيبنون مكانها بيوتا لألغنياء سيحصلون عىل تصاريح بناء.. 

فمذا عناّا نحن؟

אנחנו מרגישים שצווי ההריסה ל- 400 בתים ביפו הם לא לטובתנו. 
אומרים לנו שצריך להרוס את הבתים כי אין אישורי בנייה, ושבתים 
עומדים להתמוטט. אבל הקבלנים שיבנו שם בתים לעשירים יקבלו 

אישורי בנייה. מה יהיה איתנו?

בכניסה ליפו נמצא המוזיאון לזכר 
אלה שכבשו את יפו. השלטים מזכירים 
לנו שיפו נכבשה, וזה מעורר כעס. עוד 
יותר מכעיס שבשלט אחר קוראים לזה 

שחרור יפו. שחרור ממה? יפו הייתה 
עיר ערבית לפני 1948.
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لذكرى محاريب 
اإليتسل الذين 

سقطوا يف معركة 
تحرير يافا



עם הזמן למדנו לבטא את עצמנו טוב יותר 
והתגבשנו במטרה לנסות לשנות את המעגלים 
סביבנו. הבנו את הכוח המשותף שלנו לעשות 
שינוי אמיתי בחברות שלנו, וכל אחת מאיתנו 
הצליחה להביא את מה שלמדנו לאורך השנים 

שלנו בחלונות למקום שלה בצורה כזו או אחרת. 
לכל מקום שהגענו - גם אם לא הצלחנו לשנות 
דעות לחלוטין, ידענו שהצלחנו לגרום לפחות 
לחלק מהאנשים להבין את מה שהם לא הבינו 

קודם: הנכונות לעשות שלום קיימת בכל הצדדים 
- רק צריך לפעול למענה. אנחנו חושבות שחלונות 

היא אחת ההזדמנויות הטובות ביותר לאפשר 
לנוער להשפיע באופן ישיר על החברה שלו. אנחנו 
מאמינות שבכל שינוי שהיה בהיסטוריה, לעם היה 

תפקיד משמעותי ביצירת השינוי. לכן, גם לנו בתור 
נוער יש חלק בהשפעה הזו.

רצינו לספר לכם גם על השינוי שעברנו במישור 
האישי. אחרי שהצלחנו להתגבר על העובדה 

שהידע שלנו לא בהכרח נכון ושיש היבטים שונים 
לכל אירוע, הגענו להבנה שגם אם מתווכחים או 

רבים - תמיד יש עם מי לדבר.  כל אחת מן 
הקבוצות עברה חוויה אחרת: הפלסטינים אזרחי 

ישראל קיבלו, בין השאר, מידע לגבי הזהות שלהם 
ולמדו לדבר ולפעול עם פחות פחד; הפלסטינים 

מהשטחים הכבושים גילו שהישראלים לא מפלצות, 
שיש מניעים מאחורי המעשים שלהם ושיש מערכת 
שלמה שלא מאפשרת למידע מלא ומדויק להגיע 
אליהם; והקבוצה היהודית הבינה, בין השאר, שיש 
מי שלא רוצה שנדע מה באמת קרה ומה קורה 

עכשיו, ונחשוב שאין עם מי לדבר בצד השני. כולנו 
הבנו שעלינו לקחת על עצמנו את האחריות ללמוד, 

להבין ולנסות להשפיע.

הגענו להישגים אישיים: היכולת להסתכל באופן 
רחב על סיטואציות, היכולת לפקפק ולהטיל ספק 
בכל ידע או טענה שיש לנו - לא לקבל את מה 

שאנו מכירים כמובן מאליו, ולא לקבל בלי ביקורת 
את מה שמוכתב מלמעלה. לדעתנו, אחד הדברים 
החשובים שלמדנו בתוכנית הוא היכולת להימנע 

כמעט לחלוטין משיפוטיות ומדעות קדומות. 
מכך שניסינו להזדהות אחד עם השני, משימה 

שלא הייתה קלה, הפכנו אכפתיים יותר לכל מה 
שמתרחש מסביבנו, גם אם הוא לא קשור אלינו 

באופן ישיר. 

הצטרפנו לחלונות בעיקר מתוך סקרנות ורצון 
להשמיע את סיפורינו לאחרים. אם שואלים אותנו 
למה היה שווה לעבור את כל המאמץ ואי ההבנות, 
אלה התשובות:  בשביל הקשרים שיצרנו, היכולות 
שלקחנו איתנו, וההזדמנות היוצאת דופן שהייתה 

לנו להשפיע על סביבתנו.

مع الوقت، تعلمنا أن نعرب عن أنفسنا بشكل أفضل، وتعززت 

عالقتنا من أجل  محاولة تغيري الظروف من حولنا. وعندها 

فهمنا أن قوتنا املشرتكة تستطيع أن تحدث تغيريا حقيقيا 

يف مجتمعاتنا. لقد نجحت كل واحدة مناّا يف أن تستحرض ما 

تعلمناه عىل مدار سنوات وجودنا يف »شبابيك« وأن تستخدمه 

وفقا لرؤيتها بشكل أو بآخر.  حتى لو مل نستطع أن نغري اآلراء 

بشكل كامل، إال أننا ويف كل مكان وصلنا إليه،  كنا نعرف أننا 

نجحنا يف أن نجعل قسم من الناس يفهم ما مل يفهمه من 

قبل. أن االستعداد لصنع السالم قائم لدى كل األطراف- كل ما 

هنالك هو أننا يجب أن نعمل ألجل هذه اإلرادة. 

نحن نعتقد أن »شبابيك« هي إحدى أفضل الفرص املتاحة 

أمام الشباب من أجل إحداث تغيري مبارش عىل مجتمعه. نحن 

نؤمن أن كل تغيري حصل يف التاريخ. كان للشعب فيه دورا 

هاما يف خلق التاريخ. لهذا. فإن لدينا أيضا كشبيبة  دور يف 

إحداث التأثري. أردنا أن نخربكم أيضا عن التغيري الذي مررناه 

عىل املستوى الشخيص. بعد أن نجحنا يف التغلب عىل حقيقة 

أن معلوماتنا ليست بالرضورة صحيحة وأن هنالك عدة 

زوايا لرؤية كل حدث، وصلنا إىل فهم أننا حتى لو تجادلنا 

أو تخاصمنا- فهنالك دامئا من ميكن التحدث معه.  كل 

واحدة من املجموعات مرت بتجربة مختلفة: الفلسطينيني 

من مواطني إرسائيل نالوا، ضمن ما نالوه، معلومات متعلقة 

بهويتهم وتعلموا أن يتحدثوا وأن يعملوا بخوف أقل. 

الفلسطينيني من املناطق املحتلة اكتشفوا أن االرسائيليني 

ليسوا وحوشا، أن هنالك دوافع تقف وراء أفعالهم وأن هنالك 

منظومة كاملة ال تسمح للمعرفة الكاملة والدقيقة أن تصل 

إليهم. واملجموعة اليهودية فهمت، ضمن ما فهمته، أن هنالك 

من ال يريد أن نعلم ما الذي يحدث فعال، وما الذي يحدث 

اآلن، وهو يريدنا أن نعتقد أنه ليس هنالك من نتحدث معه 

يف الطرف اآلخر. جميعنا فهمنا أن  علينا أخذ مسؤولياتنا 

بأنفسنا بأن نتعلم، أن نفهم، وأن نحاول التغيري.

لقد وصلنا إلنجازات شخصية: قدرتنا عىل رؤية األمور برؤية 

أوسع ، قدرتنا عىل التشكيك بكل معرفة أو حجة منلكها- أن ال 

نتقبل املعرفة التي لدينا كأمر مفهوم ضمنا. وأال نتقبل األمور 

اآلتية من األعىل دون مناقشة. يف رأينا، فإن أحد أهم األمور 

التي تعلمناها يف الربنامج هي قدرتنا عىل االبتعاد، تقريبا 

بشكل كامل،  عن الحكم عىل اآلخرين وعن اآلراء املسبقة 

. عرب محاولتنا التضامن ، كل مع اآلخر. مل تكن هذه مهمة 

سهلة, وتحولنا إىل ناس يهتمون أكرث لكل ما يحدث حولهم، 

حتى لو مل يكن األمر يتعلق بهم بشكل شخيص.

لقد انضممنا إىل »شبابيك«، يف األساس، بناء عىل فضولنا ورغبتنا يف أن نحيك قصصنا لآلخرين. وإذا سأل 

سائل:  لَِم كان بذل كل هذا املجهود واملرور عرب كل تلك الخالفات يف الرأي، أمورا تستحق، فهذه هي 

أجوبتنا: من أجل العالقات التي بنيناها،  قدراتنا التي طورناها، والفرصة االستثنائية التي كانت لدينا من 

أجل التأثري عىل محيطنا.

 המערכת הצעירה:  נטלי בדור نتالي بدور, אורין ביבס اروين بيبس, متارة حمامة תמרה חממה, אופיר בן-ארי افري بن- آري,
   ليان حداد ליאן חדאד, جوليانة املصري ג’וליאנה אל-מסרי,  הגר עמית هجر عميت, נעם וייס نوعم فايس, يارا جرار  יארה גראר,

   يزن زيت יזן זית, مرمي نعيم מריה נעים, גילי גולדשטיין جيلي جولدشتني, هدى قندس הודא קונדוס, עופרי להמן-מנטל عفري لهمان – منطل
جانيت شقر ג’ניט שאקר,  هيا عصفور איה עספור, آنا كواجي אנה קוואגי, נעם עצמון نوعم عتسمون 
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 כמו תמיד, התמונות וההסברים פתחו דיון:
كاملعتاد، الصور والتوضيحات افتتحت نقاشا:

At this site, on 26.9.1947,
The LEHI underground carried out  

a raid to seize money to help 
finance its activities.

 
במקום זה ערכה מחתרת לח”י

ביום י”ב בתשרי תש”ח 26.9.1947
פעולת החרמה של כסף

למימון פעולותיה.
מפקד הפעולה ”דב” יעקב גרנק ז”ל

פרק את המקלע של השוטר
הבריטי, שנמצא במשוריין ליד

פתח הבנק, וירה בו לעבר
משוריין נוסף שהתקרב מכיוון

רח’ אחד העם, בחפותו על
נסיגת הלוחמים עם חלק מהשלל.

 של מי היה הבית שעליו נבנה המוזיאון של האצ”ל?
בנות יפו: אנחנו לא יודעות בדיוק של מי היה הבית, כי 

לא מלמדים אותנו דברים כאלה. בבתי ספר מלמדים 
אותנו את ההיסטוריה מהצד היהודי, כי לא רוצים שנדע 

מה באמת קרה. לא בכל בית ההורים מספרים לילדים מה 
היה פה פעם, כי מפחדים מהרשויות. הרבה משפחות במצב 
כלכלי קשה ועסוקות בפרנסה ולא מתפנות לנושאים כאלה. 

חלק מהתוכנית שלנו בחלונות, הוא ללמוד בעצמנו את 
מה שלא מלמדים אותנו. היום אנחנו יודעות שהבית הוא 
מה שנשאר בשכונת אלמנשייה, יחד עם מסגד חסן בק. 

היפואים נאבקו לשמור עליו כמסגד אחרי שהשלטונות ניסו 
להפוך גם אותו למוזיאון מאז הכיבוש של 

השכונה על ידי האצ”ל, כדי למחוק כל 
סימן ערבי ומוסלמי למקום.

 מי היו האצ”ל?
בנות תל אביב: זה ראשי תיבות של 

“ארגון צבאי לאומי”. זהו ארגון מחתרת 
שהוקם בשנת 1937, ימי המנדט הבריטי, 
על ידי יהודים, ופעל בדרך של התנגדות 
אלימה לערבים ולבריטים עד ליוני 1948. 
אז ממשלת ישראל, שרק הוקמה, פירקה 
את המחתרות. בשנת 1940 פרשה קבוצה 
מתוך האצ”ל והקימה את ארגון המחתרת 

לח”י – לוחמי חירות ישראל - שדגלה 
במאבק עוד יותר אלים נגד הבריטים 

 והערבים, במטרה לקדם את הקמתה של
מדינה יהודית.

ברחוב אלנבי בתל 
אביב, מצאנו שלט 

 זיכרון לאחת הפעולות
של הלח”י:

 من هم اإليتسل?
بنات تل أبيب: هذا هو اختصار السم 

»املنظمة العسكرية القومية« وهي منظمة 
رسية أقيمت عىل يد يهود سنة 1937 أثناء 
االنتداب الربيطاين ، وقد عملت غالبا عىل 

شكل مقاومة عنيفة ضد العرب والربيطانيني 
حتى شهر حزيران. وعندها قامت حكومة 
إرسائيل التي كانت حديثة العهد، بتفكيك 

املنظمة الرسية. يف سنة 1940 انشقت 
مجموعة عن اإليتسل وأسست منظمة 

الليحي – املحاربني من أجل حرية إرسائيل- 
التي رفعت شعار النضال األكرث عنفا ضد 

الربيطانيني والعرب بهدف التعجيل يف إقامة 
دولة يهودية.

 يف شارع ألنبي يف تل أبيب ، وجدنا نصبا 

تذكاريا إلحدى عمليات الليحي:

לפני שלוש שנים קמה ביפו ועדה 
עממית להגנה על הזכות לדיור 

ולאדמה. בוועדה יש תושבים, 
פעילים חברתיים וארגונים שדואגים 
ליפו. הוועדה מארגנת הפגנות, פונה 
לרשויות בדרישה למצוא פתרונות 

לבעיה ומעלה את המודעות של 
הציבור כדי לחזק את המאבק.

 מה עושים ביפו כדי למנוע
את הפינוי מהבתים?

ماذا يفعلون يف يافا ليك مينعوا 
إخالءهم من بيوتهم؟

قبل ثالث سنوات، قامت يف يافا لجنة شعبية 
للدفاع عن حق املسكن واألرض. يف اللجنة 
يوجد سكان، نشطاء اجتمعيون ومنظمت 
تهتم بيافا. تقوم اللجنة بتنظيم املظاهرات. 
وتتوجه إىل السلطات مبطالب إليجاد حلول 
للمشكلة وترفع الوعي الجمهريي من أجل 

تقوية النضال.

».يافا ليست الخليل أخرجوا أيها 
املستوطنني يافا لليافيني

يافا ليست عقارا»

يف هذا املكان قامت منظمة الليحي الرسية يف يوم 
26.9.1947  بعملية مصادرة أموال من أجل متويل 

نشاطاتها قائد العملية  املرحوم »دوف« يعقوب جرنيك 
استوىل عىل رشاش الرشطي الربيطاين املتواجد يف كشك 
الحراسة يف مدخل البنك وأطلق النار إىل كشك حراسة 

آخر كان يقرتب من اتجاه شارع أحاد هعام. وغطى عىل 
انسحاب املحاربني مع جزء من الغنيمة.

במהלך הסיור ביפו נצפה גם 
 הגרפיטי הזה:

خالل الجولة يف يافا شوهدت هذه 
الجرافيتي:

اإليتسل? متحف  أطالله  عىل  بني  الذي  البيت  ملكية  تعود   ملن 
ندرس بشكل منهجي مثل  البيت ألننا ال  بالضبط ملن  نعرف  يافا: ال  بنات 
هذه األمور، ففي املدارس يدراّسوننا تاريخ اليهود ألنهم ال يريدوننا أن نعرف 
ما الذي حصل فعال. كذلك، ال تحيك كل عائلة ألوالدها وبناتها عم جرى يف 
اقتصادي  يعيش يف وضع  العائالت  العديد من  السلطات.  املايض خوفا من 
صعب جدا وال يتفرغ ملثل هذه األسئلة. جزء من الربنامج الذي عملنا عليه 
يف شبابيك كان دراسة ذاتية ملا ال نتلقاه من البيئة. لذلك فنحن نعرف اليوم 
الذي  بك  حسن  ملسجد  باالضافة  املنشية  حياّ  من  تبقى  ما  هو  البيت  أن 
اإليتسل  قوات  يد  عىل  الحياّ  احتالل  بعد  مسجدا  إلبقائه  اليافيون  كافح 
 حيث أرادت السلطات أن تقلبه متحفا هو اآلخر ليك متحو كل معلم عريب

 وإسالمي للمكان.




