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مقتطفات تنشر للمرة األولى من مذكرات بن غويون: األقلية العربية 

والحكم العسكري وتجنيد الدروز في صفوف الجيش اإلسرائيلي

بن  دافيد  األولى  االسرائيلية  احلكومة  رئيس  مذكرات  صنفت 

غوريون في "أرشيف الدولة" كوثائق سرية يحظر نشرها ملدة 30 

عاما.  وقد جرت بعد انتهاء هذه املدة إعادة تصنيف لهذه املذكرات 

لتصبح، في غالبيتها العظمى، متاحة ملعاينة واطالع الزوار ألرشيف 

بن غويون في "سديه بوكر" في النقب، فيما أبقي على جزء قليل 

من محتويات املذكرات )التي كتبت في أعوام اخلمسينيات( سريًا، 

وذلك العتبارات قيل إنها تتعلق بـ "أمن الدولة" وعالقاتها اخلارجية 

وغير ذلك. 

وذكر أن أرشيف مذكرات بن غوريون يحتوي على ثالث صيغ 

)نسخ(، اثنتان منها طبعتا على آلة كاتبة، أما الثالثة فقد كتبت بخط 

يد بن غوريون نفسه. 

تاريخها  يعود  غوريون،  بن  مذكرات  من  مقتطفات  هنا  مرفق 

التي جرت  للعام 1960، وتتناول جانبا من املداوالت والنقاشات 

في جلسات سكرتاريا حزب "مباي" واحلكومة، واملتعلقة مبوضوع 

"األقلية العربية" في إسرائيل وتصويتها في االنتخابات العامة التي 

جرت في أواخر العام 1959، وموضوع جتنيد الدروز في صفوف 

اجليش اإلسرائيلي واملشاكل املتعلقة بظروف خدمتهم العسكرية، 

وموضوع احلكم العسكري الذي فرض على البلدات والقرى العربية 

من العام 1948 وحتى العام 1966.

***

يوم الجمعة، 12 شباط 1960

استهل  العربية،  املشكلة  "مباي"(-  )حزب  السكرتاريا  جلسة 

اجللسة موشيه شاريت، بتقدمي إجمال لنتائج االنتخابات في صفوف 
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12  شباط

ذكر شاريت في استعراضه لنتائج االنتخابات في الوسط العربي أن عدد  العرب    1

أصحاب حق االقتراع قد ازداد: 97 ألف  ناخب مقابل 87 ألفا في االنتخابات 

السابقة، وأن عدد املقترعني )العرب( انخفض، إذ صوت )في االنتخابات األخيرة( 

"مباي"  السابقة.  حصل حزب  االنتخابات  ألفًا في  مقابل 89  ناخب  ألف   84"

صوت   48,500 مقابل  صوت   42,400 على  معه  املتماثلة  العربية  واألحــزاب 

في  املقترعني  من  مئوية: %51,8  بنسب  االنخفاض   السابقة.   االنتخابات  في 

االنتخابات األخيرة، مقابل 62,4% في االنتخابات السابقة.

اقيمت الناصرة العليا )"نتسيرت عيليت"( في العام 1957، وقد كانت منذ إنشائها   2

وحدة سلطة محلية منفصلة عن مدينة الناصرة العربية.  وتتركز في املدينة العبرية 

)"الناصرة العليا"( املكاتب والدوائر الشمالية ملختلف الوزارات احلكومية. 

في إشارة إلى موقف بن غوريون بشأن وجوب مواصلة تطبيق احلكم العسكري   3

احلكم  تطبيق  استند  وقد  العرب.  بالسكان   املأهولة  احلدودية  املناطق  في 

العسكري من ناحية قانونية على "أنظمة الدفاع  )حاالت الطوارئ("التي سنتها 

العرب:1 مع أننا حصلنا على نفس عدد األعضاء، فقد انخفضت 

نسبة األصوات التي حصلنا عليها من الطوائف الثالث )املسلمون 

العرب  املقترعني  أن عدد  الرغم من  (، على  والدروز  واملسيحيون 

ارتفع بنحو تسعة آالف مقترع. 

عنصرين  ناحية  من  موقف  حتديد  علينا  يتعني  بأنه  أكدت 

-أساسيني- مركزيني يوجد بينهما نوع من التناقض: طابع دولتنا، 

كدولة دميقراطية قائمة على املساواة في احلقوق والواجبات جلميع 

سكانهما، وأمنها كدولة محاطة بشعوب عربية يتآمر زعماؤها من 

أجل إبادتها والقضاء عليها )أي اسرائيل(.

ويستوجب األمر األول الدمج الكامل )للسكان( العرب في حياة 

الدولة، في وزارات ودوائر احلكومة، في الشركات واملصانع اخلاصة، 

في الكيبوتسات واملجموعات، وفي احلزب )قبولهم كأعضاء متساويني 

إذا كانوا أعضاء في الهستدروت(، ويتعني علينا اجتثاث الالسامية 

مدرسني  يجب ضم  العرب.  في صفوف جمهورنا جتاه  املنتشرة 

عربًا إلى املدارس العبرية، ومدرسني عبريني إلى املدارس العربية. 

مناطق  ووجود  ببقاء  نسلّم  ال  أن  األمن  )عنصر(  ويستوجب 

عربية خالية من اليهود في الشرق والشمال واجلنوب، كما يتعني 

الناصرة،2 وأن  العبري في  علينا تعزيز االستيطان )"الييشوف"( 

نقيم، مبساعدة الصناعة، مستوطنات كبيرة على امتداد احلدود مع 

لبنان، وفي منطقة املثلث، وأن نقيم منطقة )إقليم( عراد )في النقب(.  

ونظرا ألنه ال يتم استدعاء العرب )باستثناء الدروز( للخدمة في جيش 

الدفاع اإلسرائيلي، بحكم أن اجليش خصص للوقوف في مواجهة 

عرب -ومن هنا فإنهم ال يحصلون )ألسباب واعتبارات مفهومة( 

على مساواة في الواجبات -يتعني علينا أن نقيم ونطبق على احلدود 

نظاما خاصا لتعزيز أمننا.3 هذا األمر يستوجب أيضا توزيع العرب 

حكومة االنتداب )البريطاني( في العام 1945، ثم جرى استبدالها بتشريع سنه 

الكنيست اإلسرائيلي بعد قيام دولة اسرائيل.  وقد حددت هذه األنظمة املخالفات 

التنفيذية  للسلطة  ومنحت صالحيات  العام،  والنظام  اجلمهور  بأمن  التي متس 

بإنشاء محاكم عسكرية حملاكمة املخالفني.  كذلك أجازت األنظمة حرية إجراء 

عمليات تفتيش وفرض رقابة )عسكرية( على املنشورات والصحف، وحظر أعمال 

التنظيم والتظاهر وتقليص حرية التنقل وفرض حظر جتوال وما إلى ذلك.  ألغي 

احلكم العسكري في العام 1949 في يافا واللد والرملة، وفي العام 1954 قلص 

عدد املناطق )العربية( اخلاضعة للحكم العسكري من 45 منطقة إلى 16 منطقة.  

احلكم  أشكول   ليفي  حكومة  ألغت   1966 عام  الثاني  تشرين  من  الثامن  وفي 

العسكري في ما تبقى من مناطق خصعت له حتى ذلك العام.

14 شباط

انظر املالحظة 3 في 12 شباط  1

أقيم "احلزب التقدمي" قبيل االنتخابات للكنيست األول، وذلك في نطاق حتالف بني   2

ثالث مجموعات وهي: احتاد الصهيونيني العموميني، الذي اتبع توجها معتدال من 

ناحية سياسية، وحزب "الهجرة اجلديدة" الذي أسسه في العام 1941 مهاجرون 

"العامل  تبنى أيضا توجها سياسيا معتدال، وحركة  أملانيا والنمسا، والذي  من 

الصهيوني"، وهي حركة هستدروتية أسسها في العام 1936 أعضاء سابقون في 

حركات الشبيبة الطالئعية التابعة للصهيونيني العموييني في الشتات.  في العام 

1961  احتد"التقدميون" مع التيار اآلخر للصهيونيني العموميني وأقاموا احلزب 

الليبرالي

داخل جتمعات وبلدات يهودية، وزرع مستوطنات يهودية في مناطق 

عربية.  وأما الدروز فيجب التعامل معهم كما لو كانوا يهودًا، طاملا 

أنهم جميعا يخدمون في اجليش.

لرئاسة   )حوشي(  آبا  "مباي"(  )حلزب  السكرتاريا  اختارت 

اللجنة املكلفة  مبعاجلة موضوع العرب، وبعد أن يقدم اقتراحاته 

للسكرتاريا، سيجري نقاش ونتخذ قرارات....

يوم األحد، 14 شباط

نوقشت في )جلسة( احلكومة اليوم بشكل مستفيض اقتراحات كتل 

املعارضة الثالث: "ماكي" )احلزب الشيوعي اإلسرائيلي(، حيروت و 

)الصهيونيني( العموميني، حول إلغاء أنظمة الطوارئ من العام 1945 

)التي يستند احلكم العسكري عليها1.  مبا أنه أعطي حلزبي "مباي" 

و"أحدوت هعفوداه" في املفاوضات االئتالفية اإلذن )احلق( باالمتناع 

عن التصويت، فسوف ميتنعان. ولهذا السبب فقد طالب بهذا احلق 

"املتدينني  "التقدميني"فإن  لـ  بذلك  سمح  ألنه   2 "التقدميون"،  أيضا 

الوطنيني" )حزب "املفدال"( يطالبون بهذا احلق أيضًا . 

قلت إنه من ناحية رسمية يحق لهم االمتناع، ولكنني كمواطن في 

هذا البلد، سأخجل من هذا السلوك الذي يفتقد الصدق والشجاعة . 

هذه األحزاب األربعة املنخرطة في االئتالف )احلكومة(، باإلضافة 

أكثرية  االقتراح، متتلك  قدمت  التي  الثالثة  املعارضة  أحزاب  إلى 

"أغودات  إليها  تنضم  أن  دون  حتى  الكنيست(،  في  62)صوتا 
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يسرائيل" واألعضاء العرب اخلمسة التابعون لنا. 3 وإذا كان ذلك 

يشكل حقا في نظرهم )أي األعضاء العرب اخلمسة( مبدءا رسميا، 

ومسا باملساواة في احلقوق، فلماذا ال يصوتون إلى جانب أحزاب 

إلغاء احلكم العسكري؟! هل االحتفاظ  الثالثة من أجل  املعارضة 

باملقعد أهم من  مبدأ املساواة في احلقوق؟! سنكون، أنا ورفاقي، 

معزولني نشكل أقلية، ولكن مخلصني لقناعتنا، وأنه ملن اخلسارة 

واملؤسف أن يقوم جمهور راشد بإهانة حكومة كهذه، تفتقد أربعة 

من األحزاب املنخرطة فيها للصدق واجلرأة للتصويت حسب قناعتها. 

يوم االثنين، 15 شباط

بعد الظهر، من الساعة الرابعة وحتى السادسة في الكنيست. 

احلكم  )موضوع(  ثم  ومن  استفسارات،  على  إجابة  البداية  في 

بفوارق   – اقترحوا  وبرنشتاين2  طوبي1  توفيق  بيغن،  العسكري. 

طفيفة – مشاريع قوانني إللغاء احلكم العسكري. اقترحت شطب 

هعفوداه"  و"أحدوت  "مبام"  األعمال.  جدول  من  االقتراحات  هذه 

و"التقدميون" امتنعوا عن التصويت، لكنهم يشكلون مع املقترحني، 

أكثرية. أعضاء حزب "بوعلي أغودات يسرائيل"وغالبية أعضاء حزب 

وحزاني4  )أونا(3  أونو  أما  إلينا.   انضموا  همزراحي"،  "هبوعيل 

وروزنبرع5 فقد انضموا في هذه املرة إلى "مبام". 

انتخب للكنيست الرابع في العام 1959 خمسة أعضاء كنيست عرب ميثلون ثالثة   3

قوائم دعمها حزب "مباي": "التقدم والتطوير" )انتخب عنها عضو الكنيست أحمد 

الظاهر والياس نخلة(، قائمة "التعاون واإلخاء" )لبيب أبو ركن ويوسف ذياب(، 

وقائمة "الزراعة والتطوير " )انتخب عنها عضو الكنيست محمود الناشف(.  

15 شباط

1  توفيق طوبي 1922- ولد في حيفا، من نشطاء االحتاد املهني للعمال العرب، منذ 

بداية سنوا االربعني كان ناشطا في صفوف احلزب الشيوعي االسرائيلي. وهو 

عضو كنيست منذ تأسيسها.

الصهيونية  قيادات  من  واقتصادي  )1890-1971( صحفي  برنشتاين  بيرتس    2

العامة في البالد، رئيس هستدروت صهيونيو هولندا )1930-1936( هاجر عام 

1936 ، عضو ادارة في الوكالة اليهودية منذ 1947. عام 1948 كان عضو في 

-1949( كنيست  عضو  االستقالل،  وثيقة  على  املوقعني  واحد  املؤقتة  احلكومة 

1965(وزير التجارة والصناعة )1949-1948، 1955-1953(

"املفدال"  وحزب  همزراحي"  "هبوعيل  رؤساء  من   ،)1989-1902( أونا  موشيه   3

ترأس  السادس،  األول وحتى  الكنيست  كنيست، من  الديني، عضو  والكيبوتس 

جلنة الدستور والقانون والقضاء في الكنيست الثاني واخلامس والسادس.

ميخائيل يعقوب حزاني )1913-1973( من رؤساء "هبوعيل همزراحي" و"املفدال"   4

والكيبوتس الديني. هاجر من بولندا في العام 1932.  عضو كنيست من الكنيست 

الثاني وحتى السابع، تولى في العام 1970 منصب وزير الشؤون االجتماعية.  

يسرائيل شلومو بن مائير )روزنبرغ(  )1910-1971(، تولى منصب نائب وزير   5

الداخلية من العام 1959 وحتى العام  1969.  من رؤساء حركة املتدينني – 

الوطنيني في إسرائيل والواليات املتحدة التي هاجر منها في العام 1950.  عضو 

كنيست من الكنيست األول وحتى الثامن، ترأس جلنة الدستور والقانون والقضاء 

وزير  نائب   ،)1958-1953( االجتماعية  الشؤون  وزير  نائب   )1971-1969(

الصحة )1965-1964(.

25 آب

اوري لوبراني )1926-( مستشار رئيس احلكومة لشؤون العرب )1961-1957(   1

ولد في حيفا، وعمل في وزارة اخلارجية  )1950-1953(. كان سقير في اوغندا 

)1965-1968( وأثيوبيا )1968-1971( وعمل في مهام خاصة . وكان القائم 

باالعمال االسرائيلي في لبنان عام 1982.

ضابط احتياط شموئيل دوتان )1916-( قائد وحدة األقليات )1968-1960(،   2

من قيادات الهاجاناة وحاكن هضبة اجلوالن )1973-1968(

 )1960-1959( السبع  بئر  منطقة  ثائد   )-1927( ماط  داني  احتياط  ضابط   3

شغل  واملظليني.  الناحال  وحدة  في  املتجندين  اوائل  من  املانيا،  مواليد  من   .

منصب  شغل   ،  )1979-1974( العسكرية  االستئناف  محكمة  رئيس  منصب 

القائم باالعمال في الصفة )1982-1979(.

في التعداد السكاني في اسرائيل الذي بدأ عام 1948 وانتهى في عام 1952، مت   4

تسجيل بند درزي  في خانة القومية. في حاالت قليلة سجل باخلطأ بعض اعضاء 

الطائفة كعرب لكن الحقا سجلوا جميعا كدروز.

هذه اجلملة غير موجودة في املخطوطة اليدوية.  5 

يوم  االثنين، 25 آب

في الساعة العاشرة حضر إلى مكتبي لوبراني1، وكان قد عاد 

باألمس من زيارات لوحدة األقليات )في اجليش اإلسرائيلي( . عددهم 

230 )جنديا(: 80% دروز،  و35 )جنديا( شركسيا )فصيلة( و16 

مسيحيا .... قائد )الوحدة( هو  املقدم دوتان2، من مواليد "يفنيئيل".  

مقر القيادة اخللفية )للوحدة ( يقع في حيفا.

باقي  زار  ثم  الثالثاء،  يوم  إيالت  في  الوحدة  زار  )لوبراني( 

داني ماط3، وهو مسؤول عن  السبع  بئر  قائد منطقة  الوحدات.  

تشغيل الوحدة امتدح الوحدة وقال إنه ال نظير لها في صفوف اليهود. 

يوجد لدى الدروز شعور بالتمييز والغنب. يبقونهم دائما في 

النقب.  بينهم ضابط واحد فقط برتبة مالزم  أول، وهناك آخر 

مرشح لرتبة نقيب. في بطاقة الهوية مكتوب درزي ) بني قوسني 

مسرح،  شركسي  )جندي(  يسكن  السبع  بئر  في  عربي(4.   –
يوجد   . كثيرا"  ومرتاح  "مبسوط  وهو  العبرية  ويتحدث  متزوج 

ثالثة ضباط مكلفون مبهام حراسة... الضباط اليهود ال يجيدون 

العربية. الضباط اليهود صغار  في السن  وال يعرفون شيئا عن 

الدروز .  تلقى املالزم اليهودي في "بارن" أمرا بالقيام بدورية، 

لكنه خاف وبكى ولم يقم مبا طلب منه. نائبه الدرزي لم يرغب في 

الوشاية به5، لقد حصل ذلك قبل ثالثة أو أربعة أشهر .  هناك سبع 

مدارس ثانوية يوجد فيها فرع تعليم شرقي، حيث يتعلم الطلبة 

عربية،  ويقرأون صحيفة  الشرق،  عن  ودراسات  العربية،  اللغة 

ويذهب )يلتحق( جميع اخلريجني إلى )سالح(  االستخبارات.  
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لغاية العام 1972 جند جميع الدروز ضمن وحدة األقليات باستثناء حالة واحدة.  بعد   6

ذلك أتيحت ألبناء األقليات إمكانية االنخراط في وحدات أخرى، مبا يتالءم مع رغبتهم 

العام )1972(  الدرزية منذ ذلك  أبناء الطائفة  ومؤهالتهم.  وقد خدم املجندون من 

فصاعدًا، في سالح املدرعات  واملظليني ولواء جوالني، وفي سالحي الهندسة والبحرية.

هاتان الكلمتان ظهرتا في املسودة فقط.  7

10 تشرين األول

انظر املالحظة 1 ل 25 آب  1

من الممكن ان يكون قد مت تشويش االسم والقصد لدتني ماط. انظر املالحظة 3   2

ل 25 آب.

هكذا تظهر اجلملة في املسودة. في النسخة املصححة هي اقل وضوحا. بحسب احملرر.  3

التي  املنقحة  فيالنسخة  ولكن  تركي،  عقل   : الضابط  اسم  سجل  املسودة  في   4

تستخدم هنا يظهر نفسه في نهاية التسجيل,. 

ينبغي اقتالع كل مظاهر التمييز دون هوادة، واتاحة اإلمكانية 

لكل درزي مثلما هي متاحة لليهودي، كذلك يجب متكني كل ضابط 

درزي من االلتحاق بـ )لواء( املظليني.6

التي  التدريبات  نفس  الدروز  )اجلنود(  إعطاء  لوبراني:  اقترح 

يتلقاها اليهود ) يتلقى اجلندي الدرزي تدريبات ملدة 6 أشهر فقط 

لهم  يتم استدعاؤهم لالحتياط،  كذلك يجب أن يخصص  (، وأن 

مدرسون )وليس مدرسات(7  للغة العبرية، وأن ينضم لوحداتهم 

خريجون  )يهود( من فرع التعليم الشرقي.

يوم االثنين – 10تشرين األول 

في الساعة اخلامسة مساء جاء إلى مكتبي القادة دوتان 1 .... 

وماتي دان2 في موضوع الدروز . دوتان تفحص الوضع، فيما كان 

لوبراني قد حتدث مع جميع )اجلنود( الدروز، وقد اتضح أن هناك 

األركان  هيئة  في  نوقش  املوضوع  وأن  متييز،  فيها  يوجد  نقاطًا 

العامة.  هناك مشكلة في مالءمة الضباط اليهود للدروز )ومشاكل( 

تعليم وتشغيل وتدريبات الوحدة.

التمكن من  النقب، دون  الوقت في  الدروز طوال  يخدم )اجلنود( 

زيارة قراهم املوجودة في الشمال.  ال تتوفر إمكانية للدراسة في دورة 

تعليمية، لعدم وجود محاضرين باللغة العربية، معرفتهم للعبرية ضعيفة 

جدًا.  ناقشنا في 16 أيلول كافة هذه املواضيع، وقد صدرت األوامر 

للهيئات القيادية ملعاجلة األمور وهناك زحزحة باجتاه حتسني الوضع.

ماتي دان: يشعر الدرزي بعد تسريحه )من اخلدمة العسكرية( 

ال  اجليش.3  دخوله  عند  به  يشعر  الذي  التمييز  من  أكبر  بتمييز 

يوجد تخصيص )مهام خاصة ومحددة ( للوحدة.  في سيناء كلف 

أفراد الوحدة بحراسة منشآت عسكرية، بينما هم يطالبون بالقيام 

بنشاطات ومهام تنفيذية.

اللواء حاييم بن دافيد )1919-1967( أشغل منصب السكرتير العسكري   5

لـ بن غوريون )1958-1963(.  هاجر من النمسا في العام 1938 وانضم 

إلى صفوف الهاغاناه، تولى مناصب عسكرية عدة، منها قائد كتيبة في حرب 

العام 1948، وقائد لواء جوالني في العام 1955، ورئيس قسم الطاقة البشرية 

)في هيئة األركان العامة( في العام 1963، كما تولى منصب سفير  إسرائيل 

في اثيوبيا في العام 1966 ولقي مصرعه هناك في حادث حتطم طائرة.

صحيفة يومية هستدروتية باللغة العربية، وقد كانت حتى إغالقها في العام 1968   6

الصحيفة اليومية الوحيدة التي تصدر في إسرائيل باللغة العربية، وكان رئيس 

حترير الصحيفة من العام 1959 وحتى العام 1966، نسيم رجوان )يهودي(.

جاء أيضًا الضابط الدرزي4 ، وهو برتبة نقيب عمره 30 عامًا، 

رقي  أرباع سكانها.  ثالثة  املسيحيون  يشكل  التي  الرامة  قرية  من 

إلى رتبة ضابط في أيلول عام 1965، وكان قد  التحق باجليش في 

كانون األول عام 1948.  وحسب قوله فإن املسيحيني يبثون الكراهية 

والضغينة جتاه الدولة. وقد أعرب عن تذمره من وجوده دائمًا في مكان 

واحد فقط، ومن األعمال الروتينية.  هناك حاجة، كما يقول، لتنظيم 

حركة شبابية درزية - يهودية، وفتح نواد في القرى، يقرؤون فيها 

جريدة ويستمعون إلى محاضرين.  ال يوجد للجندي الدرزي املسرح 

من اجليش أي مهنة.   في إيالت يقيم 300 درزي .  وهو يقترح أن 

تدريبات ملدة 6 أشهر في  النقب،  الذين يخدمون في  الدروز  يتلقى 

ويطالب  الشمال، ويشكو من عدم استدعاء دروز خلدمة االحتياط، 

مبزيد من احملاضرات. وزع )اجلنود( الدروز بني بئر السبع وايالت، 

حوالي 40 درزيًا في كل نقطة. يلتحق الكثيرون من )اجلنود( الدروز، 

بعد تسريحهم من اجليش، بشرطة حرس احلدود، ويقول إن األغلبية 

في  تعاونية  تنظيم جمعيات  يقترح  الدروز.   من  احلدود  في حرس 

القرى تعمل في صناعة الصابون مثال، في األماكن التي يتواجد فيها 

أشجار زيتون، ويقول ‘إن حتسنا قد طرأ في الفترة األخيرة. قلت له 

إن في إمكانه التوجه إلي مباشرة إذا ما رأى ضرورة لذلك، من خالل 

العقيد حاييم بن دافيد.5 طالب بأن تنظم، )للجنود الدروز( رحالت إلى 

األماكن التي لم يسبق لهم أن زاروها أو رأوها، كالقدس ورحوبوت 

والكيبوتسات.. هذا الضابط نفسه موجود في "نيتسانا"، ويذهب إلى 

بيته )في إجازة( مرة  كل أسبوعني، متزوج وله ولد واحد.  في املكان 

الذي يتواجد فيه تصلهم صحف "دافار" و"هآرتس" وجريدة "اليوم"6 

لة.  َشكَّ يحبون قراءة جريدة "أومر" ألن حروف كلماتها ")املطبوعة( محُ

يشكو من أن عدد الصحف املرسل إليهم غير كاف.  

يوجد أربعة ضباط دروز آخرين، وضابط خامس انهى للتو دورة 

ضباط، وأرسل إلى دورة مظليني، وهو مظلي أيضا، اسمه عقل 

تركي )"تركي" اسم والده( ....

]ترجمه عن العبرية: سعيد عياش[


