הפתעות מתוקות לחג הפסח ,בעולם
ערבי אחר

מאת ד”ר גיא בכור

האנשים ששינו את העולם לא עשו זאת באמצעות עבודה עם מנהיגים .זו
מביאה רק לקנוניות ולמזימות .אלה ששינו את העולם עשו זאת באמצעות
עבודה עם ההמונים</ xml:namespace prefix = o?>.

)אמרתו הידועה של נפוליון(

◄למאמר שפתח את פרוייקט “הממתק היומי שלי מישראל“

כאשר ראיתי אתמול את ההודעה הזו בדף הפייסבוק של “הממתק היומי
שלי מישראל” בערבית ,מאחד שכלל לא בטוח שהרצח באיתמר אירע ,נפל

לי האסימון.

ارﻳــﺪ اي ﻣﻮﻗــﻊ ﻷي وﻛﺎﻟــﺔ اﺧﺒــﺎر اﺧــﺮي ﻏﻴــﺮ ﻣﻮﻗــﻊ اﻻرﺟﻴــﻪ
اﻻﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﻪ!!!!!!

אנחנו בטוחים שהעולם כולו ,כולל העולם הערבי ,מדווח על תפיסת
רוצחי משפחת פוגל ,כשבעצם יש מעין קשר של שתיקה מלדווח בתקשורת
הערבית על עניינים מביכים מידי לצד הערבי .במילים פשוטות,
ההמונים הערביים אפילו לא יודעים על מה שקורה .אבל זה חמור יותר:
אין היום פורום ,בו יכולים סתם אזרחים מכל העולם הערבי לדעת מהי
ישראל באמת ,ולהגיב כלפיה בידידות ,בלי שיבוזו להם או יצנזרו
אותם .להמונים בעולם הערבי ,שרוצים את קרבתה של ישראל ,ויש רבים
מאוד כאלה ,אין בית.

עד שקם הפרויקט שלנו בערבית .מבין הפינות הם מגיעים אל הדף הזה,
מכל מדינות העולם הערבי ,ונרשמים .בינתים  2,100נרשמים .רובם
ממצרים ומעיראק ,והייתר מכל ארצות ערב .האם קל הדבר בעיניכם?
שיופיע בפרופיל שלהם שהם אוהבים דף ישראלי ,ומה יגידו עליהם
החברים שלהם?

בתחילת הפרויקט בחודש ינואר השנה ,הם לא העזו להירשם ,ואם נרשמו
בודדים ,הם פחדו להגיב .אולי אנחנו “המוסד”? אולי יתפוצץ להם
המסך בשל “החטא” של דף ישראלי? אלא שאז קרה הבלתי צפוי .מאות
החלו להירשם בקצב הולך וגובר ,עם כ 4,000 -תגובות ,בינתים ,וקצב
של חצי מליון צפיות בחודש בדף בערבית ,וזו רק ההתחלה .במילים
אחרות ,רבים מאוד מעדיפים לקרוא ,אך עדיין לא להירשם.

מי אמר שאי אפשר להגיע אל העולם? “הממתק היומי שלי מישראל” ,בתשע
שפות מתקדם יפה ,ובעזרתכם הוא יתקדם עכשיו עוד יותר .אנחנו
מביאים אל העולם את ישראל שהוא כלל אינו מכיר ,והקוראים אוהבים
את זה .וכל זאת באמצעות חבורת מתנדבים מופלאה.

מספר הקוראים של כל הדפים נמדד כבר במליוני צפיות.

הדף בערבית ,עם זאת ,הוא עולם מופלא של ניואנסים עדינים ,והרבה
הפתעות .למשל ,כאשר העלינו את שיריו של דודו טסה ,שחידש באופן
רגיש את שירי סבו ואחי סבו ,המלחינים יוצאי עיראק דאוד וסאלח
כוויתי ,הקוראים מעיראק נרעשו .בחלומותיהם לא תיארו את ישראל
כמיזוג של מזרח ומערב ,ועוד מעומק התרבות שלהם .לדוגמה כותבת
אחת ,שדווקא תקפה קודם את ישראל:

اﻟﻔﻦ ده ﺑﻴﻤﺜﻞ ﻧﺎس راﻗﻴﻪ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻓﺎﺗﻬﻢ ةاﻧﺴﺎﻧﻴﺘﻬﻢ وﻣﻔﺘﻜﺮش اﺑﺪا ان
اﻻﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﻴﻦ ﻛﺬﻟﻚ

“האמנות הזו מייצגת אנשים נשגבים ואנושיים ,ואף פעם לא חשבתי כך
על הישראלים” .ניכר שהכותבים מתרגשים ,כאשר הם פונים לראשונה
בחייהם לישראל.

ﻣﺮﺣﺒﺎ اﺧﻮﺗﻲ اﻻﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﻮن ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺼﻔﺤﺔ اﻟﻜﺮﻳﻤﺔ ..ﻳﺴﻌﺪﻧﻲ ﻫﺬا
اﻟﻨﻔﺲ اﻻﻧﺴﺎﻧﻲ و اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻟﺒﻨﺎء ﺑﻴﻦ ﻛﻞ اﻫﻞ اﻻدﻳﺎن و ..ﻣﻊ ﺑﺎﻟﻎ
ﺗﻤﻨﻴﺎﺗﻲ ان ﻧﻌﻴﺶ ﻣﻌﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻻﻗﻠﻴﻢ اﻟﺸﺮق اوﺳﻄﻲ ﺑﻔﻬﻢ و اﻟﺘﺰام و
ﺣﺐ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ان ﻧﻌﻴﺪ ﻧﻔﺲ اﻻﺳﻄﻮاﻧﺎت اﻟﺘﻲ ﻋﻔﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺰﻣﻦ… )ﻫﺬه
ارﺿﻨﺎ و ﺗﻠﻚ ارﺿﻜﻢ وووو( واﻟﺘﻲ ﻻ ﻓﺎﺋﺪة ﻣﻨﻬﺎ و ان ﻧﻔﺘﺢ اﻟﻘﻠﻮب
ﻟﻜﻲ ﺗﻨﻔﺘﺢ اﻟﺤﺪود ﻓﻨﻜﻮن ﺷﻌﻮﺑﺎ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ ..اﺗﻤﻨﻰ ان ﺗﺨﺮج ﻣﻈﺎﻫﺮات
ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻣﻨﺪدة ﺑﻜﻞ ﻋﻤﻞ ارﻫﺎﺑﻲ ﻳﻄﺎل اﻻﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﻴﻦ .و ﺗﻈﺎﻫﺮات اﺧﺮى
ﺗﺨﺮج ﻓﻲ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻣﺆﻳﺪة ﻟﻠﺜﻮرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ .اﺗﻤﻨﻰ ان ﻧﺴﻤﻊ ﺻﻮﺗﻜﻢ
ﻣﻌﻨﺎ و ان ﻧﺴﻤﻌﻜﻢ ﺻﻮﺗﻨﺎ ) ﺑﻜﻞ ﻣﺤﺒﺔ( ﻟﻜﻲ ﻧﺼﻠﺢ ﻣﺎ اﻓﺴﺪه اﻟﺴﺎﺳﺔو
اﻟﻤﺘﺸﺪدون.

“שלום רב אחים ישראלים שלי בדף היקר הזה ..אני אוהב את הפן
האנושי הזה והתקשורת הבונה בין בני כל הדתות ..אני מאחל מכל הלב
שנחיה ביחד באיזור המזרח תיכוני הזה בהבנה ,במחויבות ואהבה ,מבלי
שנחזיר על התקליטים השבורים מתהום הנשיה” .רבים הודו שראו ערים

ישראליות בסרטי וידאו לראשונה
שחוזרת הרבה לגבי מקומות בישראל.

בחייהם.

“כמה

נקי“,

זו

תגובה

בממתק היומי אנחנו נלחמים עם התפיסה שישראל קיימת רק  60שנה ,וכי
אין לה שורשים .אנחנו מפתיעים את הקוראים הערבים עם תגליות
ארכיאולוגיות ועם ההיסטוריה
תוצאות .למשל המצרי הזה כותב-

שלנו,

שאינה

ידועה

להם

כלל.

ויש

ان اﻟﺤﻀـﺎرة اﻻﺳـﺮاﺋﻠﻴﺔ ﺣﻀـﺎرة ﻋﺮﻳﻘـﺔ اﻗـﺪم ﻣـﻦ اى ﺣﻀـﺎرو وﻧﺤـﻦ
اﻟﻤﺼﺮﻳﻴﻦ ﻟﺪﻳﻨﺎ اﻋﺘﻘﺎد او ﻛﻼم ﻋﺎم ﻳﻘﺎل ان ﻋﻤﺮ اﺳﺮاﺋﻴﻞ  50ﺳﻨﺔ
ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﻫﻮ ﺟﻬﻞ ﻣﻨﺎ وﻋﺪم ﻓﻬﻢ او ﻋﺪم ﺛﻘﺎﻓﺔ او ﺗﻌﻤﺪ ﻣﻨﺎ ﻫﺬا ﻋﻤﻮﻣﺎ
ان اﻟﻴﻬﻮد ﻫﻢ اﻗﺪم اﻟﺤﻀﺎرات ﻋﻠﻰ اﻻﻃﻼق ﺳﻮاء ﻗﺒﻠﻨﺎ ﻧﺤﻦ ذﻟﻚ او
رﻓﻀﻨﺎ.

“הציביליזיציה

הישראלית

היא

תרבות

עתיקה,

לפני

כל

ציביליזציה

אחרת ,ואצלנו המצרים נהוג לחשוב או להגיד שגיל ישראל  50שנה.
ברור שזו בורות מצידנו ,אי הבנה ,או חוסר תרבות ,בשעה שהיהודים
הם התרבות הקדומה ביותר ,אם נקבל זאת או אם נסרב לקבל”.

اﻛﻴﺪ اﻧﺎ ﻣﻌﺠﺐ ﺑﻬﺬه اﻟﺼﻔﺤﺔ ﺑﺲ ﻟﺤﺪ اﻻن ﻟﻢ اﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ اﺻﺪﻗﺎء ﻳﻬﻮد
ﻳﺘﻘﻨﻮن اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﺮض اﻟﺪردﺷﺔ واﻟﺘﻌﺎرف.

ואחר מתלונן“ :בוודאי שאני מתפעל מהדף הזה ,אבל עד עכשיו לא
הצלחתי למצוא )כאן( חברים יהודים שיודעים ערבית למטרות צ’טים
והיכרות…”

ﻛﻠﻨﺎ ﻣﻨﻨﺴﻰ اول وزﻳﺮ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻋﺮاﻗﻲ ﻛﺎن ﻳﻬﻮدي وﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﻤﺨﻠﺼﻴﻦ ﻓﻲ
ﻋﻤﻠﻪ وﺣﺮﻳﺺ ﻋﻠﻰ اﻣﻮال اﻟﺪوﻟﺔ

אזרח עיראקי כותב ,וזה חוזר הרבה“ :כולנו לא שוכחים את שר האוצר
הראשון של עיראק שהיה יהודי ,ישר ונאמן בעבודתו ,מי ששמר על כספי
המדינה” )ביקורת דקה על המנהיגים הנוכחיים שנתפסים כמושחתים(.
והפתעה ,לא מעט אנחנו מוצאים את התגובות האלה:

ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺷﻴﺊ إﺳﻤﻪ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﻫﺬه أرض إﺳﺮاﺋﻴﻞ وﻫﻲ ﻟﺸﻌﺐ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻓﻘﻂ

“אין דבר כזה ששמו פלסטין ,זו ארץ ישראל ,והיא של עם ישראל
בלבד”.

הם

אוהבים

את

ההמצאות

הישראליות,

מברכים

אותנו

על

המאמרים,

ולפעמים קצת נוגים בנוגע לטכנולוגיה הערבית ,שכמעט לא קיימת.

ﺻﺮاﺣﺔ اﻟﻴﻬﻮد اﻧﺘﻮا اﻟﻠﻪ ﻧﺎﻋﻢ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﺑﺎﻟﺠﻤﺎل واﻟﺬﻛﺎء
ﻣﺨﺘﺮﻋﻴﻦ وﻋﻠﻤﺎء ﺑﺎﻟﺘﻮﻓﻴﻖ واﻟﺘﻘﺪم ﻟﻜﻢ ﺧﺎﻟﺺ ﺣﺒﻲ واﺣﺘﺮاﻣﻲ

ودﻫﺎء

“בכנות ,אתם היהודים ,אלוהים בירך אתכם ביופי ובחוכמה ,ממציאים
ומדענים ,שיהיה לכם בהצלחה ,לכם כל אהבתי והערכתי” .וכותב אחר:

أﻧﺎ ﻛﻮردى وﻣﻌﺠﺐ ﺑﺄﺳﺮاﺋﻴﻞ

“אני )עיראקי( כורדי ,ואני מעריץ של ישראל”.

ﻗﺎﻟﻮا ﻟﻨﺎ اﻫﻠﻨﺎ ﺑﺎن اﻟﻴﻬﻮد ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﺎﻧﻮا ﻓﻲ ﺑﻐﺪاد ﻛﺎﻧﻮا ﻫﻢ
اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﻤﺜﻘﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪ واﺻﺤﺎب ﺷﻬﺎدات ﻋﻠﻤﻴﺔ وﻧﺎس ﻃﻴﺒﻴﻦ وﻓﻲ
ﺣﺎﻟﻬﻢ

ואחר“ :בני המשפחה שלנו סיפרו לנו שהיהודים ,כאשר היו בבגדאד,
היו השכבה המשכילה במדינה ,בעלי תארים מדעיים ואנשים טובים”.

לפני שתמשיכו ,אני קורא לכולם להירשם ולהצטרף אל הבסיס למעורבות
ההסברתית כולה ,לדף קוראי ג’יפלאנט בפייסבוק ,לדפים השונים,
וכמובן לדף הממתק בעברית.

