
צריךלא״אני

אתלהוכיח

שלי"הישראליות

אלק־עליאןפרופ׳אחווה,מכללתנשיא

רינאוי,

$TS1$,אלקרינאוי$TS1$

$DN2$,אלקרינאוי$DN2$מדעתחלקלקומםהשבועהצליח

אקטואליהבתוכניתהכריוכאשרהקהל,

אתישירלאכיישראל״״גליברדיו

המשואותהדלקתבטקסהלאומיההמנון

שקיימנובשיחההעצמאות.יוםבערב

מהביקו־מתרגשלאהואהשבועאיתו

רת

$TS1$מהביקורת$TS1$

$DN2$מהביקורת$DN2$״אניישירות:לכךלהתייחסומסרב

אניבתקווה.עומדואניהדגלאתמכבד

שלי".הישראליותאתלהוכיחצריךלא

אלקרינארפרופ׳נבחרשנהכחצילפני

הסמוכהאחווהמכללתכנשיאלכהן

לגי־סמללמעיןוהפךמלאכילקרית

שור

$TS1$לגישור$TS1$

$DN2$לגישור$DN2$היהודי.למגזרהבדואיהמגזרבין

מקוםלכללהגיעשאפשרההוכחה״אני

״מותר,אומר.הואהישראלית״,בחברה

לחלום״.וצריך,

לתפקיד,אלקרינאויפרופ׳מונהמאז

במערכתושדרוגיםשינוייםמובילהוא

הבאה,לשנהתוכניותלי״ישהלימודית.

אותןלשמורמעדיףאניבינתייםאבל

באחרונההסביר.שיאושרו״,עדאצלי,

לביןהמכללהביןפעולהשיתוףהחל

הלימודיםמשנתמלאכי.קריתעיריית

במכללהמהסטודנטיםחלקיגורוהבאה

שהסטודנ־רוצים״אנחנוהשכנה.בעיר

טים

$TS1$שהסטודנטים$TS1$

$DN2$שהסטודנטים$DN2$בקהילה״,מעורביםיותריהיושלנו

מודל״התחלנואלקרינאוי.פרופ׳אומר

ית־שזהמקווהואנימלאכיבקריתחדש

פתח

$TS1$יתפתח$TS1$

$DN2$יתפתח$DN2$רקמוהשבועיותר״.גדוללמשהו

ראשמקוםוממלאאלקרינאויפרופ׳

לאירועתוכניתסולימני,יוסיהעירייה,

לק־רביםאמניםיגיעובוהסטודנט,יום

רית

$TS1$לקרית$TS1$

$DN2$לקרית$DN2$.לקדםגדולהשאיפהלי״ישמלאכי

מגלה.הואבעיר״,האתיופיתהעדהאת

שלי״.שליחותבזהרואה״אני

ג׳אןאלי

לגביי"משמעותיתמאוד׳אדווה׳האקדמיתהמכללהבראשודל/\נבי"הבחירהאלקרינאוי.עליאןפרופ׳



אותידרבנושלי״ההוריםהעבר,רונות

ללמוד.אותיועודרוביתמכוהםללמוד.

כניסהכרטיסובהשכלהבחינוךראוהם

איהשכלהשבלילמסקנה,הגעתילחיים.

להתקדם״.אפשר

שימשהואהמקצועיתדרכובתחילת

ובביתחוליםבקופתסוציאליכעובר

לחקרהמרכזאתניהל'םורוקה׳,החולים

גוריוןבןבאוניברסיטתהבדואיתהחברה

סוציאליתלעבודההמחלקהבראשועמד

התמנהבטרםגוריון.בןבאוניברסיטת

האקר־המכללהלנשיאכשנהלפני

מית

$TS1$האקרמית$TS1$

$DN2$האקרמית$DN2$,אלקרינאויפרופ׳שימש׳אחוה׳

סוציאליתלעבודההספרביתכדיקן

פרופ׳בקנדה.'ממוריאל׳באוניברסיטת

עולמישםבעלחוקרהואאלקרינאוי

מסורתיות,בחברותהנפשבריאותבתחום

הואואתני.תרבותיושונירב־תרבותיות

ותיפקורהפוליגמיהבחקרסמכאברגם

פוליגמיות.משפחותשלנפשי

בהש־עוסקגםהואהאחרונותבשנים

פעת

$TS1$בהשפעת$TS1$

$DN2$בהשפעת$DN2$המתבגריםעלהפוליטיתהאלימות

הפלסטינים,והמתבגריםהישראלים

הכו־תחתמסוגוייחודיפרויקטומוביל

תרת

$TS1$הכותרת$TS1$

$DN2$הכותרת$DN2$הקנייתבאמצעותשלום״בנייתשל

אקדמיהאנשישמפגישפרויקטידע״,

ופלסטינים,ישראליםמקצועואנשי

הפוליטית.האלימותבנפגעישמטפלים

הבדואיתהעדהבןנבחריוםכללא

ביוםהמשואותמדליקיעללהימנות

עםהזדהותךבאהכיצדהעצמאות.

ביטוי?לידיישראלמדינת

אמי־ישמשואהכמדליקשלי״בבחירה

רה

$TS1$אמירה$TS1$

$DN2$אמירה$DN2$.הישראליתשהחברהאמירהמסוימת

אנישונות.ומקבוצותממגזריםמורכבת

אתרואהאניכישראלי.עצמיאתרואה

בתפקידהישראלית.מהחברהחלקעצמי

כמיעצמיאתרואהאניכיוםנושאשאני

למוצאקשרבליהמגזריםכלאתשמייצג

דתי״.אואתני

ההזדהותלסוגייתמתייחסאתהאיך

ההז־״התקווה״,הלאומיההימנוןעם

דהות

$TS1$ההזדהות$TS1$

$DN2$ההזדהות$DN2$אח־לאומייםוסממניםהדגלעם

רים?

״אישית,

$TS1$,אח״אישית$TS1$

$DN2$,אח״אישית$DN2$הישרא־מהחברהחלקאני

לית.

$TS1$.הישראלית$TS1$

$DN2$.הישראלית$DN2$הממלכתייםהטקסיםאתמכבראני

ילדמהיותיעודחונכתיכךוהלאומיים.

אניבבידול.ולאבשילובמאמיןאניקטן.

הישראלית.בחברהשילובמעוררמאוד

הע־והחברהבפרטהבדואיתהחברהבפני

רבית

$TS1$הערבית$TS1$

$DN2$הערבית$DN2$חלופות.שתיכיוםעומדותבכלל

השנייהשונה.ולהיותהיבדלותהאחת

החלופההישראלית.בחברהלהשתלב

שביןהפעריםאתמקבעתרקהראשונה

הפע־היהודית.לחברההערביתהחברה

רים

$TS1$הפערים$TS1$

$DN2$הפערים$DN2$תאמץהערביתהחברהאםיגדלורק

נאבקאניבתפיםתי,הזו.החלופהאת

השנייה״.החלופהלמען

הזהותעלמסויםויתורשלסוגכאןאין

שלך?הלאומית

ושי־אינטגרציהשלבתהליךשאני״זה

לוב

$TS1$ושילוב$TS1$

$DN2$ושילוב$DN2$שלי.הזהותעלמוותרשאניאומרלא

ומוסלמי.ערביאנימזה.הגמורההיפר

מצדאבלברורה.מאורהיאשליהזהות

מודר־בחברהלחיותאיךלומראנישני,

נית

$TS1$מודרנית$TS1$

$DN2$מודרנית$DN2$לר־שעומדיםבכליםלהשתמשואיך

שותי

$TS1$לרשותי$TS1$

$DN2$לרשותי$DN2$המודרנית״.בעשייהלהשתלבכרי

הדגל?עםההימנון,עםוההזדהות

חדחי.אניבההמדינהשלהדגל״זה

ואתההימנוןאתמכבדאנימשמעית,

כשנ־גםהטקסים.אתמכבדאניהדגל.

שמעת

$TS1$כשנשמעת$TS1$

$DN2$כשנשמעת$DN2$אתומכבדרוםעומדאניהצפירה

בארצותאובקנדהכשהייתיגםהנופלים.

הלאומיההימנוןאתשםכיבדתיהברית

קשרללאהממלכתייםהטקסיםואת

מכבראניהאדם.בנישלהאתנילמוצא

כראדם.בניכולנוהם.באשראדםבני

סמליאתלכבדילדייאתגםמחנראני

המדינה״.

עידדדדתמיכה

הרא־אינואלקרינאויעליאןפרופ׳

שון

$TS1$הראשון$TS1$

$DN2$הראשון$DN2$שמתכבדהבדואיתהעדהבנימקרב

ביוםהעצמאות.יוםמשואתאתלהדליק

זוהיתהישראללמדינת60ה־העצמאות

הרב־תכליתיהמעוןמנהלתאלבאז,סנא

וגררהמשואהלהדליקשנבחרשבע,בתל

המג־בניבקרבנזעמותתגובותאחריה

זר

$TS1$המגזר$TS1$

$DN2$המגזר$DN2$,בקבוקיהשלכתהיהששיאןהבדואי

נפגעלאאישבנסביתה.לעברתבערה

לאאלקרינאויפרופ׳מסגרת(.)ראה

דומות.מתגובותחושש

שנודע״שמאזמציין,הואהיא״,״האמת

תמי־שיחותהמוןקיבלתיבחירתידבר

כה

$TS1$תמיכה$TS1$

$DN2$תמיכה$DN2$עלמערבים,גםמיהודים,גםועידור

ביהבחירההמשואה.אתלהדליקבחירתי

מאודהמגזריםביןשילובשלה׳טיקט׳על

שאניבמהמאמיןאניאותי.משמחת

אתעושהלאאניזה.עםשלםואניעושה

יפהלהיראותרצוןמתורעושהשאנימה

סתםלאפנימי.שכנועמתוראלאנפש,

מהע־חלקלהיותרוצהאניארצה.חזרתי

שייה

$TS1$מהעשייה$TS1$

$DN2$מהעשייה$DN2$למ־הגעתיבקנדהישראל.במדינת

עמר

$TS1$למעמר$TS1$

$DN2$למעמר$DN2$שםוהרווחתיביותרמכובדאקדמי

אבלכאן,משתכרשאניממהיותרהרבה

הרגשתישםישראלי.הרגשתילאשם

מרגישאניפהשלי.המדינהלאושזוזר

להשפיעיכולושאנילתרוםיכולשאני

הישראלית״.החברהעל

ביןהדו־קיומסוגייתעלמדבריםכולם

עלמדוברהנגבבאזורוערבים.יהודים

למג־היהודיתהאוכלוסייהביןהיחסים

זר

$TS1$למגזר$TS1$

$DN2$למגזר$DN2$.אוליזהההצהרתיתברמההבדואי

בי־לידיבאכךכללאזהבשטחעובד,

טוי.

״תמיד

$TS1$בי״תמיד$TS1$

$DN2$בי״תמיד$DN2$ושיתוףשילובלמעןפעלתי

ביקשתיובדואים.יהודיםסטודנטיםשל

כלמאמיןאניהמגזרים.שניאתלקרב

האוכלוסיות״.שתיביןבדיאלוגהשנים

נתקליםאנחנולאמונה,הכבודכלעם

בתופ־ויותריותרהאחרונותבשנים

עות

$TS1$בתופעות$TS1$

$DN2$בתופעות$DN2$ואפילוערביםשנאתשלגזעניות

היהודית.באוכלוסייהמגזריםשנאת

טעינו?איפה

מפ־מאורזהמצויינת.שאלהנכון.״זה

ריע

$TS1$מפריע$TS1$

$DN2$מפריע$DN2$.אניבחינוךונגמרמתחילהכללי

העתידיהמחנכיםשדורמאמיןהזמןכל

והכ־רגישותשלאוריינטציהבעליהיה

רת

$TS1$והכרת$TS1$

$DN2$והכרת$DN2$הולדלאאניחברתי.צדקובעלהאחר

שהחב־להכירוצרירהעולםאתלשנות

רה

$TS1$שהחברה$TS1$

$DN2$שהחברה$DN2$הואהענייןרב־תרבותית.היאשלנו

ולכיבודלרגישותהצעירהדוראתלחנר

פיעלמישהושנשפוטיתכןלאהזולת.

כמובדיוקזהמוצאו.אודתואועורוצבע

ואבקשהפסחבחגאליראבואלאשאני

אצליתתארחשאתהאולחם,לאכול

צם.שאניבזמןלאכולותתחילברמאדן

המשחק״.שםזהורגישותהתחשבות

האפליהמדינידת

אל־עליאןפרופ׳יעמודכחורשבעוד

קרינאוי

$TS1$אלקרינאוי$TS1$

$DN2$אלקרינאוי$DN2$בהרהממלכתיהטקסבמתעל

הואהמשואהאתשידליקובעתהרצל,

הלשוןמטבעאתדבריובסוףיאמר

ישראל׳.מדינת׳לתפארתהממלכתית

שח־ישראלמדינתאותהבעצםזו

תומה

$TS1$שחתומה$TS1$

$DN2$שחתומה$DN2$החבר-מצבועלהשניםלאורך

אתהאליוהמגזרשלהקשהתי-כלכלי

משואהאתשתדליקברגעמשתייך.

אלהאותםכללגביהמחשבהבךתעלה

אלהתנאים,לאבתנאיםשמתגוררים

שמובטליםאלהנהרסים,שבתיהם

כנציגם?משמשבעצםושאתה

המדינהביןהפרדהלעשות״צריך

זוהיאהממשלהישראל.ממשלותלבין

מודעאניהזה.בנושאמדיניותשמתווה

פעלתיתמירמעלה.שאתהלסוגיות

הבדואיהמגזרשלהאינטרסיםאתלקרם

אתכשאדליקהדומם.הקולאתולהשמיע

לקדםהרצוןעיניילנגדיעמודהמשואה

האקדמיהמוסדואתהברואיםענייניאת

עומר״.אנישבראשו

בהןמהמצוקותלהתעלםתוכללא

בנגב?הבדואיהמגזרנתון

מדיניותעלביקורתלישיש״נכון

אתשואלגםאניהמגזר.כלפיהאפליה

לפעולכריעושהאנימהאחתלאעצמי

הבדואי.במגזרמתקנתאפליהלמען

לכרמרדע״אני

הבדראיתשהחברה

ביןבהתנגשרתנמצאת

המסדרתייםהערכים

הערכיםלביןשלה

צרירהמדדרניים.

ביןהאיזדןאתלמצרא

המסררתייםהערכים

הערכיםלבין

המדדרניים״

ואחיותאחיםבצריףגדלברהט.אלקרינאוי



האלהמהמצוקותלצאתהיחידההדרך

בחינוך״.עוברת

מדינת'לתפארתותאמרכשתעמוד

לביןבינךתהרהרהסתםמןישראל׳,

זההבדואיבמגזרשהמציאותעצמך

בו?להתפארשאפשרמשהולא

טו־פחותדבריםוישטוביםדברים"יש

בים.

$TS1$.טובים$TS1$

$DN2$.טובים$DN2$למשל,שרהט,לך,לומריכולאני

תשתיותמבחינתטוביותרבמצבנמצאת

אניבאזור.אחריםיהודייםמיישובים

מוח־מגזריםישהתמונה.כלאתרואה

לשים

$TS1$מוחלשים$TS1$

$DN2$מוחלשים$DN2$אתיופיםכמומהבדואים,פחותלא

מאיתנו.טוביותרלאמצבםוהחרדים.

שלהזינוקנקודתסירה.באותהכולנו

אתיופיהיוצאסטודנטאוברואיסטודנט

מזושונההיאהחרדימהמגזרשבאמיאו

צריךזהאתבארץ.ממוצעסטודנטכלשל

שווה״.הזדמנותלכולםולתתלשנות

שלוםלעשות

נזהראקדמיהכאישאלקרינארפרופ׳

אפילואופוליטיותלסוגיותמלהתייחס

פוליטיקה.שלשמץמהןשנודףסוגיות

רעתואתלהביעמוכןלאהואלמשל,כך,

הב־הצעיריםשלגיוסםלשאלתבאשר

רואים

$TS1$הברואים$TS1$

$DN2$הברואים$DN2$אבללאומי,לשירותאולצה״ל

שעו־שהממשלהמאמיןהואזאתלעומת

מדת

$TS1$שעומדת$TS1$

$DN2$שעומדת$DN2$יהיואכןאלהבימיםמוקמתלהיות

שכנינו.עםלשלוםפניה

היש־״גםמציין,הואהצדדים״,״לשני

ראלי

$TS1$הישראלי$TS1$

$DN2$הישראלי$DN2$מתרשם,אניכךהפלסטיני,וגם

איןהרמים.משפיכותמההרגנמאס

לאאנישלום.לעשותיהיהוצריךברירה

זהאתמשאיראניבפוליטיקה.מתעסק

שתהליךמקווהמאדאנילפוליטיקאים.

יתחיל״.השלום

האלימותמקרירבוהאחרונהבתקופה

איצטלתתחתכאשרהבדואי,במגזר

נשים,נרצחוהמשפחה״כבוד״חילול

שהוכרחהלאחרבעלהאתרצחהנערה

אתרצחהאחרתואישהלולהינשא

טירון?.שלברגעההריוניתכלתה

אלקרי־פרופ׳אומרהיא״,״האמת

נאוי,״שהרברים

$TS1$אלקרינאוי,״שהרברים$TS1$

$DN2$אלקרינאוי,״שהרברים$DN2$מאור.מצעריםהאלה

גםקורה.שזהחבללקרות.צריךלאזה

הרצחסוגייתבחינוך.להשקיעצריךכאן

אנו־חברהובשוםבאיםלםמקובלתאינה

שית.

$TS1$.אנושית$TS1$

$DN2$.אנושית$DN2$משכילהיותרתהיהשהחברהככל

האלה״.התופעותאתלצמצםיהיהניתן

אלקרינאויפרופ׳שוקדאלהבימים

נישואיםהפוליגמיה,בנושאמחקרועל

לא,הערבית.בחברהאחתמאישהליותר

קדושה,פרהשוחטשהואמרגישלאהוא

הפו־תופעתהבדואישבמגזרבשעהבה

ליגמיה

$TS1$הפוליגמיה$TS1$

$DN2$הפוליגמיה$DN2$שכיחה.ריהיא

אלק־פרופ׳מטעיםלכך״,מודע״אני

רנאוי,

$TS1$,אלקרנאוי$TS1$

$DN2$,אלקרנאוי$DN2$בה־נמצאתהבדואית״שהחברה

תנגשות

$TS1$בהתנגשות$TS1$

$DN2$בהתנגשות$DN2$שלההמסורתייםהערכיםבין

למצואצריךהמודרניים.הערכיםלבין

לביןהמסורתייםהערכיםביןהאיזוןאת

הבדואיתהחברההמודרניים.הערכים

שלהליךולעבורביתברקלעשותצריכה

להינשא,מישהילהכריחחושבים׳.׳רגע

גםהאיסלם.במקורותשנאמרמהלאזה

פרותשוחטלאאניפוליגמיהשלבמקרה

אניהדומם.הקולאתמביאאניקדושות.

במשפחהשהיותנשיםשלכדוברםמשמש

מעלהאנילדבר.מעיזותולאפוליגמית

שופטלאאנינשים.אותןשלמצוקתןאת

צדקעושיםאנחנוכמהעדהשאלהאותן.

לתופעתדוגמהלאאישיתאניעימן.

אחת״.לאשהנשויאניהפוליגמיה.

רגשיתעלעלה

עליאןפרופ׳אמורהזההשבועבסוף

במסגרתבפוליןלשהותאלקרינאוי

המושביםתנועתשלמשלחתשלמסעה

אלקרינאויפרופ׳ההשמדה.מחנותאל

כנושאלאמשלחתלאותהלהצטרףבחר

חברישארככלכמשתתףאםכיתפקיד,

המשלחת.

צעדואתלנומסבירהוארבים״,״עבור

חשובצומתהואהזה״המסעהדופן,יוצא

עבורי,העתיר.עםהעבראתהמחבר

הזההמסעממשתתפיחלקשאניהעובדה

במסעשמדוברמשמעיתחדהוכחההיא

לקחאיננההשואהומיוחד.תרבותירב

כלעבוראלאהיהודי,העםבעבוררק

הזה,במסעשליההשתתפותהאנושות.

היאהשואה,בנושאשהתעמקתיאחרי

המקומותאתמקרובלראותרצוןמתוך

ביותרהאיומיםהמעשיםבוצעובהן

השואההחדשה.בעתהאנושותבתולדות

האנושות.שלבהיסטוריהכתםהיא

שאנימרגישאניובהרס.בחורבןמדובר

עבו־קרה.שזהבמקוםשם,להיותחייב

רי

$TS1$עבורי$TS1$

$DN2$עבורי$DN2$חיפוששלמסעמוסרי,אישי,מסעזה

מטלטלתרגשיתחוויהשלמסעותהייה,

שבאמצעו־לחיים,מרתקשיעורובעיקר

תו

$TS1$שבאמצעותו$TS1$

$DN2$שבאמצעותו$DN2$לאאניהחיים.ערךאתלהעריךנוכל

לאאניאדם.כבןאלאכבדואילשםנוסע

אניעצמי.אתמייצגאניאחר.אףמייצג

שם״.להיותרוצה

עצמומגדיראלקרינאויעליאןפרופ'

אופיכבעללו,ברורגאה״.כ״ישראלי

אתיטביעלפוליןהמסעכהגדרתו,רגיש,

״איןמציין,הואקל״יהיהלא״זהחותמו.

רגשית״.טלטלהעבוריתהיהשזוספק

אלק־פרופ׳יעבוראחרמסוגטלטלה

רינאוי

$TS1$אלקרינאוי$TS1$

$DN2$אלקרינאוי$DN2$״זההקרוב.העצמאותיוםבערב

ביטוי״זהאלקרינאוי,מורהגדול״,כבור

ברגעמשתייך.אנישאליובמגזרלהכרה

עי־לנגרתעמודהמשואהאתשאדליק

ניי

$TS1$עיניי$TS1$

$DN2$עיניי$DN2$היהלבטחהואהמנוח.אבישלדמותו

להדליקבירישנפלההזכותעלביגאה

ביקורתלעתיםלישישזההמשואה.את

אנישלי,המגזרבניכלפישקורהמהעל

השול־עלזהאתושםזהאתמסתירלא

חן.

$TS1$.השולחן$TS1$

$DN2$.השולחן$DN2$ואמונהשכנועמתוךזאתעושהאני

ולהישמעמישהולרצותכדיולאפנימית

מרגישאניפהאחר.מישהובעיניטוב

יכולאניפהשלי.לעשייהמשמעותשיש

מסתכלואנירהטאישאנייותר.לתרום

ומאמיןהנגבאישאניהאזור.טובתעל

רהטביןהבדלאיןמבחינתי,הנגב.באזור

מפלהלאאניבאזור.הפיתוחלעיירות

אתלמנףהואתפקידנומגזר.אףלרעה

וכלכ־חברתיתחינוכית,מבחינההאזור

לית

$TS1$וכלכלית$TS1$

$DN2$וכלכלית$DN2$לטעמי,מכובד.במקוםאותוולשים

הע־יוםמשואתאתלהדליקביהבחירה

צמאות

$TS1$העצמאות$TS1$

$DN2$העצמאות$DN2$רואהאניהזה.מהמינוףחלקהיא

גדול״.כבודבזה

למעןפעלתי"תמיד

שלושיתוףשילוב

יהודיםסטודנטים

ביקשתיובדואים.

שניאתלקרב

מאמיןאניהמגזרים.

בדיאלוגהשניםכל

האוכלוסיות״שתיבין

דרבנושלי״ההורים

הםללמוד.אותי

ועודדוביתמכו

ראוהםללמוד.אותי

ובהשכלהבחימר

לחיים.כניסהכרטיס

למסקנה,הגעתי

איהשכלהשבלי

להתקדם״אפשר

להדליקגאה

זושואה

למגזרכבוד

שבע,בתלהרב־תכליתיהמעוןמנהלתאלבאז,סנא

יוםלמדינה60ה־העצמאותביוםמשואההדליקה

ביתהלעברתבערהבקבוקינזרקולמחרת

ילדיבסימןאזעמד2008בשנתישראל,למדינת60ה־העצמאותיום

בירושליםהרצלבהרהממלכתיבטקסהמשואותמדליקי12עלישראל.

שבע.בתלהרב־תכליתיהמעוןמנהלתאלבאז,סנאגםנמנתה

כאלהגםהיובחירתה,עלאותהברכוהבדואיבמגזרשרביםבעוד

הבדואיהמגזרשבתהעובדהאתהמעטה,בלשוןיפה,בעיןראושלא

העצמאותיוםלמחרתהעצמאות.ביוםהמשואהבהדלקתמתכבדת

לעברתבערהבקבוקיהבדואיתהפזורהתושביצעיריםשניהשליכו

מכוניתהנשרפהשפרצהמהאשכתוצאהשבע.בתלאלבאזשלביתה

לעברהתבערהבקבוקישהושלכובעתהבית.בחצרפרצהודליקהכליל

שעהאותהשההבעלהבעודבביתילדיהעםאלבאזשהתההבית

נפגע.לאאישבנסהמקומי.במסגדבתפילה

"אניאלבאז,סנאאזסיפרההתפוחים",בארגזרקובתפוחיש"תמיד

המדינהזושלי,הביתזהנולדתי,כאןפוחדת.לאאבלנפש,עוגמתחשה

המשואההדלקתבעצםלדו־קיום.שליהילדיםאתמחנכתואנישלי

עשייהועםנהדרתאוכלוסייהעםבדואייישובכאןשישלכולם,הראיתי

מהמדינה".חלקשאניגאהאנינפלאה.

ותמיכהעידודשיחותעשרתקיבלאלקרינאוי.עליאןפרופ׳


