
 
 33.2.3222יום ראשון, 

 כו באדר, תשס"ט

 קריאה לסולידריות אזרחית
 ולמאבק בגזענות

הניסיונות החוזרים והנשנים של אנשי הימין הקיצוני להסית נגד הציבור הערבי והתמדתם במעשי הפרובוקציה, 

 צריכים להיתקל בהתנגדות אזרחית איתנה.

כדי להסית נגד אנשי הימין הקיצוני מנצלים בציניות את עקרון חופש הביטוי ועקרונות המשטר הדמוקרטי 

הציבור הערבי ולקרוא לשלילת אזרחותו. הם מעונינים לזרוע הרס ולהתסיס את מערכת היחסים השברירית 

, אשר 81-ממילא בין שתי האוכלוסיות, במיוחד אחרי המלחמה בעזה. זאת, בצל תוצאות הבחירות לכנסת ה

והפכו את הליברמניזם לאידיאולוגיה הגבירו את כוחו של מחנה הימין הקיצוני בראשות אביגדור ליברמן, 

 לגיטימית בשיח הישראלי.

 

אלפחם או האזרחים הערבים בלבד, המאבק הזה הוא מאבקם של -המאבק הזה אינו מאבקם של תושבי אום

 פלסטינים ויהודים כאחד. -כלל האזרחים שוחרי החופש, הדמוקרטיה והערכים האוניברסאליים 

 

אלפחם הינה חוקית על פי פסק בג"צ, אנו -גם אם ההפגנה המיועדת של הימין הקיצוני ביום ג' השבוע באום

מתנגדים לה בכל תוקף כי מה שעולה ממנה הוא שלילת האחר. לכן, המאבק נגד מצעד העוינות הזה אינו 

וערבים. גם אם המערכת אינטרס של תושבי אום אלפחם בלבד. זהו האינטרס של אזרחי ישראל כולם, יהודים 

המשפטית החליטה שהמצעד חוקי, על האזרחים לקחת את האחריות ולהגדיר מה לגיטימי בחיים הדמוקרטיים 

 ומה לא. 

 

 למרץ להביע את יחסכם החיובי לאזרחותם של תושבי אום אלפחם 32בואו ביום שני ה' 

 העוינות. למרץ להתנגד למצעד  32-ותושבי וואדי עארה, ובואו ביום שלישי ה

 

בכל יום. בגלריה מוצגת התערוכה "זכרון  82322תפתח את שעריה משעה  הגלריה לאמנות באום אלפחם  

. אוצר3 גיא רז4 יועץ אקדמי3 ד"ר מוסטפא 3221-8222אום אלפחם וואדי עארה  המקום", היסטוריה צילומית של

 כבהא.

 ותאמו טיול בוואדי עארה ובאום אלפחם בהדרכת מדריכים מן האזור. "מרבד ירוק"הכנסו לאתר   

 

 להלן מספר כתבות שפורסמו בעיתונות אודות מצעד העוינות המתוכנן ביום שלישי3  

 פחם-דריכות באום אל

 פחם-בעקבות צעדת הימין3 שביתה כללית באום אל

 

לי לקריאת חומר רקע רלוונטי אודות הנסיון הראשון של פעילי הימין מצורפים קישורים למאמרם של עו"ד ע  

 חוקי, אבל מסריח  , ולמאמרה של אבירמה גולן מצעד הימין3 חוקי אבל מסריח  חיידר ושולי דיכטר 

 

 בואו לביקורי אהדה וסולידריות, ודחו על הסף את מצעד העוינות.
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