
 
 0222בינואר  02כד בטבת תשס"ט, 

 אתר עמותת סיכוי

 

 
 למה ערבי תמיד מפחיד אתכם

 עלי חיידר

...כל מי שעוקב אחר ההשלכות 

וההשפעות של המתקפה הישראלית 

בעזה על הציבור הפלסטיני בישראל 

יכול להיווכח כי הממשלה וזרועותיה, 

כמו המשטרה והשב"כ והזרם המרכזי 

המרכזי בציבור היהודי בישראל, 

ות שיטתית ומתמשכת מנהיגים מדיני

לגיטימציה, השתקה, -של הפחדה, דה

השתקה, איום והדבקת תווית של 

בוגדים על אזרחיה הערבים של 

 <<< המדינה... 
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הפסילה היא כרסום יסוד 

 הדמוקרטיה

 רון גרליץ

...תהליך דחיקת הערבים אל מחוץ 

לאזרחות מתעצם. המיעוט הערבי 

עלול למצוא את עצמו מחוץ למערכת 

הפוליטית. ייתכן שיש בקרבנו 

לרוב  החושבים שמדובר בהישג

היהודי, אך ההפך הוא הנכון. 

יסודותיה של חברה אינם יכולים 

להיות יציבים כאשר כחמישית 

מחבריה מאבדים את הזכות לקחת 

 <<< חלק בקבלת ההחלטות... 
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ם חייבים הארגונים החברתיי

 לתפוס יוזמה 

 עלי חיידר

... בכדי להבטיח את המשך קיומם 

ותפקודם, חייבים ארגוני הגג של 

"החברה האזרחית" בציבור היהודי 

והערבי ליזום דיון מעמיק על השלכות 

המשבר הכלכלי על המוסדות 

הפילנתרופיים והארגונים 

 <<< האזרחיים... 

 

 שלום לידידי סיכוי,

על אף ההכרזה הפורמאלית כי המלחמה בעזה הסתיימה, והפסקת האש נכנסה 

לתוקף בתחילת השבוע, נראה שהמראות הקשים, הסבל הקשה מנשוא, 

 תוצאותיה והשלכותיה של המלחמה ילוו את כולנו זמן רב. 

 

ישראלי הרחב, אלא -המלחמה אינה מהווה רק חלק מהקונפליקט הפלסטיני

משפיעה באופן משמעותי גם על מערכת היחסים השברירית ממילא בין המיעוט 

-ב היהודי והמדינה מאידך ועל מעמדו של הציבור הערביהפלסטיני מחד והרו

 הפלסטיני במדינת ישראל.

 

במהלך המלחמה היו ניסיונות חמורים של המשטרה והשב"כ להגביל את חופש 

הביטוי וזכות המחאה של הציבור הערבי, מאות מפגינים ערבים נעצרו ורבים 

שום. דברי הסתה מהם זומנו לחקירות שב"כ וכנגד רבים אף הוגשו כתבי אי

והתבטאויות גזעניות כלפי הציבור הערבי נשמעו חדשות לבקרים מפי 

 פוליטיקאים, עיתונאים ואנשי ציבור.

 

בצלה של המלחמה החליטה ועדת הבחירות המרכזית ברוב חסר תקדים לפסול 

שתי מפלגות ערביות מרכזיות, המיוצגות בכנסת, מלהתמודד בבחירות לכנסת 

פגיעה  -להכביר מילים על הפגיעה הקשה הגלומה בפסילה זו  . אין צורך 21-ה

בזכויות יסוד של הציבור הערבי וביסודות המשטר הדמוקרטי. אחר פרסום 

. כולנו בהודעה לעתונותהחלטת ועדת הבחירות המרכזית יצאה עמותת סיכוי 

 בג"ץ ימנע את הפסילה ויבטל את החלטת ועדת הבחירות המרכזית. תקווה ש

 

בתוך המצב המורכב והקשה הזה, עמותת סיכוי מתווה דרך של חיים ופעילות 

משותפת ליהודים ופלסטינים, אזרחי המדינה, ומביעה קול צלול וברור לעבודה 

שיות משותפת המבוססת על ערכים אוניברסאליים. ביחד עם מגוון הדעות האי

הקיים בינינו, עמותת סיכוי מייצגת אינטרס משותף של שני הצדדים בדבר 

ההכרח בקיום שוויון בין כל אזרחי המדינה. על אף הקשיים והמורכבויות, אנחנו 

 ממשיכים לפעול באופן אינטנסיבי למען קידום המטרות שהצבנו לעצמנו.

 

בסוף חודש דצמבר נפרדנו משולי דיכטר אשר סיים עשר שנות עבודה בסיכוי 

כמנכ"ל שותף יחד עם עו"ד עלי חיידר,. אנחנו מבקשים להודות לשולי על 

ההישגים הגדולים והמרשימים, ועל ההתמדה והשיכנוע הפנימי העמוק בהפצת 

ולתו המוצלחת הייעוד של סיכוי בכל זירה רלוונטית. כמו כן אנו מעריכים את יכ

להוביל את העמותה בתקופות קשות וסוערות ועל השקעה אינסופית וברוחב לב. 

 תודה. -ועל כך 

 

 בברכה
 

 עו"ד עלי חיידר ורון גרליץ
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