
 יהודית-עידה המוסלמיתובודיאלוג ותקווה 
 50/50/3502|  איתי ראובני

) JTA)במקור מאנגלית 
-and-dialogue-conference-jewish-muslim-a-religion/at-http://www.jta.org/2013/08/05/life

hope 

 

תרבותית עשירה אך מצולקת -סארייבו, בירת בוסניה והרצגובינה, עיר בעלת היסטוריה רב
 מהמלחמה. הליכה קצרה בעיר, וכל אחד יוכל להבחין בבתי הקברות הרבים, בקירות מנוקבי
הכדורים ובניסיונות השיקום. כל זאת במקביל לכנסיות המפוארות, המסגדים ובתי הכנסת. לא 

מדינות שונות, על מנת  23-במקרה, התאספו החודש בעיר זו כמאה יהודים ומוסלמים מ
 יהודית.-דתי של הוועידה המוסלמית-להקשיב, ללמוד ולשמוע האחד מהשני, במסגרת שיח בין

 
ישראלי, יהודי, חילוני, לוחם במילואים  -לוועידה חששותיי היו רבים. פחדתי שאני לפני שנסעתי 

אהיה מוקף בפעילים פוליטיים שכל מטרתם היא להכפיש את מדינת ישראל.  -ופעיל ציוני 
ידי פעילים פוליטיים קיצוניים, -על נכבשותלשיח בין הצדדים  ותיוזממה רבות, ימניסיונ

 המשתיקים כל מי שלא חושב כמותם.

 
אך כבר ביום הראשון התבדו החששות. מצאתי עצמי יושב עם צעירים וצעירות מפקיסטן, 

כולם בעלי מגוון דעות,  -סעודיה, תימן, מצרים, מוסלמים החיים באירופה ויהודים מרחבי העולם
הגים דנים בנושאים שונים, החל בפתרון סכסוכים, נאומי שנאה, מגדר, נרטיבים שונים ואף מנ

, הצליחו הצדדים השונים לשים דברים ישראלי-הערבי דתיים. בדרך פלא, למרות הסכסוך
 בפרופורציה, ולשבור את הדעות הקדומות וחוסר הידע שכולנו לוקים בו.

 
אישית זהו סיפור הצלחה. קבוצה מגוונת של יהודים ומוסלמים אשר החליטו לשים -ברמה הבין

דומות והשנאה ולדבר כמו חברים במשך שבוע. הרבה שאלות לרגע בצד את הציניות, הדעות הק
נשאלו, חלקן נוקבות וחשובות, אך הייתה זו גם הזדמנות לענות, להסביר, להקשיב מגוף ראשון 

 ולנסות להתגבר על הפערים, שבעינינו כישראלים לעיתים נראים בלתי ניתנים לגישור.

 
-השטח, וקבוצות שונות שמתנגדות לשיח הביןלא הכול היה ורוד. מחלוקות ומתחים צפו על פני 

דתי האשימו את המארגנים בקידום אג'נדה פוליטית כזאת או אחרת. אולי הצלחנו להתגבר על 
פערים ברמה האישית ומצאנו מכנה משותף, אך השנאה עדיין בוערת בחלקים נרחבים של 

 .העולם המערבי והמוסלמי, ומשמשת בסיס איתן לדעות קדומות ולאלימות
 

קיום ושלום, ובו זמנית -יהודית היא דוגמה לערוץ בו ניתן לדון בדרכים לדו-הוועידה המוסלמית
יהודי. ואכן, על הפעילים הציוניים )מימין -את הצד ציוניהמוסלמי להציג לצעירים מרחבי העולם 

די י-ומשמאל( להיות מעורבים יותר ביוזמות המקדמות הידברות, ולא להשאיר ואקום שייתפס על
 ארגונים ופעילים המוזנים מעצם הסכסוך.

 

ישראלי משתלט על כל שיח ציבורי, וכמעט ולא ניתן לעקוף אותו. -בישראל, נושא הסכסוך הערבי
, לנסות לקרב קיצוניתאך יחד עם זאת, יש ביכולתנו ללמוד מהיוזמות שעדיין לא נגועות באג'נדה 

ברה הישראלית ועם השכנים הסובבים אותה. ולבנות, ולהפסיק להזין את מעגל הניכור בתוך הח
 הרי, האתגר האמיתי הוא להביא את הצדדים הרחוקים ביותר אידיאולוגית לשבת יחד ולדבר. 

 

הדוגמה של הוועידה בסארייבו הוכיחה שאפשר גם אחרת. ישראלי שמדבר עם פקיסטני, שיעית 
ם( אומרים קדיש לאות אמריקאית, משתתפים יהודים )חילונים ודתיי-שמקשיבה ליהודייה

אזרחים מוסלמים  0555-יותר מ)בו נרצחו  0330בסרברניצה בשנת  הזדהות עם קורבנות הטבח
, לדון עליה וליזום פרויקטים מעשיים כאשר אנשים מוכנים לשמוע ביקורת בחסות חיילי האו"ם(.

שיש עוד תקווה זה אומר  –לשיתוף פעולה )כמו מאגרי מידע, פעילויות ספורט ויוזמות עסקיות( 
 להידברות.

 
 –בערב שבת הלכנו המשתתפים לחוות את תפילת יום השישי במסגד, ולאחר מכן לבית הכנסת 

ללמוד, להבין ולחגוג עם הצד השני. בסוף התפילה בבית הכנסת, מצאתי את עצמי מאחל בקולי 
לו היה נשמע קולות לחברי מפקיסטן "אוסמה! שבת שלום!". בכל מציאות אחרת, צמד המילים הל

 לא הגיוני.
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