
אל תעשו שלום – תחיו אותו

"אוהל האומות (Tent of nations ) מבקש להביא אנשים מתרבויות שונות יחד כדי לבנות גשרים של הבנה, פיוס ושלום."

זהו המשפט שמופיע באתר האינטרנט של אוהל האומות.  אם לדבר בכנות הייתי ספקנית בהתחלה זה נשמע כמו איזה סוג של
מקום היפי שבו לאנשים יש רעיונות אוטופיים על שלום, חופש ואהבה. ואם לדבר בכנות שוב, אני עדיין חושבת שזהו מקום עם
רעיונות אוטופיים משהו. עם זאת, זה גם אומר שזהו מקום שבו אנשים מאמינים באפשרות של עתיד עבור כולם ולא מוותרים

בפשטות.

המשפחה המייסדת של אוהל האומות מדגימה את הבעיות והקשיים שעמם מתמודדים פלסטינים באזור בית-לחם בחיי
היומיום. דאהר מסביר לנו כיצד סבו רכש את האדמה על ראש הגבעה מעל נחאלין ב- 1916. לפני יותר מ-20 שנה, ישראל

הגדירה את השטח כרכוש המדינה. דאהר ואחיו עדיין נלחמים בהחלטה של בית המשפט באותו היום. בנוסף לכך, המשפחה
נמצאת תחת איום מצד ההתנחלויות המקיפות אותה כמו גוש עציון ובית"ר עילית. אירועים שבהם מתנחלים הרסו תשתיות ועצי
זית התרחשו מספר פעמים. אם לא די בכך, המינהל האזרחי הישראלי הוציא כמה צווי הריסה למבנים כגון אוהלים, מיכלי מים
וצריפים. כמובן, בנוסף על כך ישנו מחסור רגיל של משאבים עליהם אחראית  ממשלת ישראל: חוסר במים, חוסר בחשמל, אין
תחזוקה של כבישים, אין פינוי אשפה וכן הלאה... זהו סיפור ללא סוף והדבר האחרון שדאהר הראה לנו היה הכביש המוביל

לחברון שנחסם על ידי סלעים ענקיים ולכן נגיש להולכי-רגל בלבד.

כיצד מתמודדת המשפחה עם המצוקה שלהם?  הם ייסדו את אוהל האומות בשנת 2000. זהו פרויקט שלום ששואף לעתיד טוב
יותר ולדו- קיום בתנאי שלום. הדבר החשוב ביותר בפרויקט הזה, אני חושבת, הוא שכולם מתקבלים בברכה. המשפחה מקבלת
בברכה ילדים פלסטיניים, מתנדבים בינלאומיים, כמו גם ישראלים. הם עובדים את אדמתם ביחד עם המבקרים שלהם, תומכים
בהעצמת נשים, מציעים תכניות קיץ לילדים ודברים רבים נוספים. הם מנסים לעקוף את פקודות ההריסה השונות על ידי בניה
מתחת לפני הקרקע (מספר מערות טבעיות כבר קיימות באופן טבעי באדמה) ויש אפילו מיכל מים תת-קרקעי חדש. שירותי

קומפוסט, כמו גם שימוש זהיר וחסכוני מאוד במים, מבטיחים שהאדמה תישאר פורייה ותשמור על יופייה הטבעי. המקום עצמו
שולח מסר של שלום באמצעות ציורי קיר ופסיפסים (ראו גלריה). דאהר אומר לנו שלפני כמה זמן הוצע להם צ'ק פתוח למכור

את האדמה: למכור אותה במחיר לפי בחירתם, "אבל", הוא מוסיף, "האדמה הזו היא כמו אימי ואני לעולם לא אמכור את אימי."

למחרת, נקראנו לאוהל האומות כדי להיות עדים לשער החדש שהוקם במהלך הלילה במקום שבו הכביש היה חסום כבר
בסלעים. אין תקווה רבה שהכביש לחברון ייפתח שוב בקרוב.

---------

למפות ראו כאן:

צפו בסרטון הוידיאו שלהלן; הוא מסביר היטב את המצב:

http://www.youtube.com/watch?v=yVHdkS43TBc

אם אתם מעוניינים להתנדב באוהל האומות, לחצו כאן:

http://www.youtube.com/watch?v=yVHdkS43TBc

