ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﻻﺣﻘًﺎ * ערבית אחרי עברית
שלום רב,
אתמול ציינו את יום השנה ה– 55למלחמת ששת הימים ,שמציין גם  55שנים
לכיבוש הגדה המערבית ורצועת עזה .בחישוב סופי ,ישראל התנהלה בלי משטר
צבאי רק שישה חודשים — בין דצמבר  ,1966שאז בוטל המשטר הצבאי על
הפלסטינים אזרחי ישראל ,ליוני  ,1967שאז החל המשטר הצבאי שעודנו נמשך
כיום בשטחים הכבושים.
בשנים האלה התמכרנו לשיח טקטי :האם עוצר יועיל? אולי מעצרים מינהליים ,או
שמא הריסות בתים ונישול? יום אחרי יום הפרנו את זכויות היסוד הבסיסיות של
הנתינים הכבושים ,גזלנו מהם את אדמותיהם ,את רכושם ,את תקוותיהם .חודש
אחר חודש ,שנה אחר שנה ,הנחנו לקציני צבא ולמדינאים חסרי מצפון לנהל את
חיינו .הם דיברו על "כיסוח דשא" ,קרי הרג עונתי של פלסטינים כדי להחזירם
למצב של כניעה; על "ניהול הסכסוך" ,כלומר הימנעות מסיומו; על מדיניות של
מקל גדול וגזר גמדי — ובפועל הרעיון היה לפרק את החברה הפלסטינית
לגורמים.

ובשבוע שעבר מצאנו עמנו חוזים שוב בפוגרום שמבצעים מתנחלים ,שאינם
מוכנים לראות את סמל השאיפה הלאומית הפלסטינית מול עיניהם אפילו
בשטחים פלסטיניים ,ולהתפרצות עצומה של שנאת אדם בקרב עשרות אלפי
אנשי ימין ותומכיהם בירושלים .תחת עינה הפקוחה של המשטרה שלנו פורעים
תקפו פלסטינים ,פגעו ברכושם ,ירקו עליהם ,קראו להרג המוני שלהם .לנגד עיניו

בשטחים פלסטיניים ,ולהתפרצות עצומה של שנאת אדם בקרב עשרות אלפי
אנשי ימין ותומכיהם בירושלים .תחת עינה הפקוחה של המשטרה שלנו פורעים
תקפו פלסטינים ,פגעו ברכושם ,ירקו עליהם ,קראו להרג המוני שלהם .לנגד עיניו
של מפקד המחוז קראו עשרות צעירים מוסתים "מוות לערבים" ו"שיישרף לכם"
הכפר ,ומפקד המחוז לא הורה לבצע מעצרים על הפרה של חוק ההסתה
לגזענות .וראש הממשלה והשר לביטחון הפנים התגאו שהמצעד הגזעני השנתי
ברובע המוסלמי עבר בשלום.
מוסר הוא כוח .טוב ארך אפיים מגיבור ומושל ברוחו מלוכד עיר ,מלמדת אותנו
המסורת שלנו .בהשלכת רימוני הלם על נשים ובאיזוק ילדות אין שום כוח אמיתי
ולא גבורה .רק חולשה ופחד.
שתקנו מול פוגרום אחרי פוגרום .עברנו לסדר היום כשמדינאי בכיר הגדיר את
הפלסטינים כ"רסיס בישבן" ,וכשנהפך לראש ממשלה והוציא איגרת ל"רוב הציוני
הדומם" ,כאילו חמישית מהאוכלוסייה בישראל היא אוויר.
שמירה על זכויות אדם איננה חולשה ,היא כוח .כוח אינו צבא ותו לא; וגם לא
הצלחה בהיי־טק וכיבוד זכויות הקהילה הגאה  שבאמצעותם ישראל מנסה
לשכנע את העולם כי היא ראויה להערצה .כוח הוא הידיעה שהמדינה שלנו
פועלת בצדק ,שהיא אינה מפלה בין אדם לאדם ,שהיא מדינה שראוי לחיות בה.
ואולם כשעיתונאית פלסטינית וילד פלסטיני נהרגים ,כל העמדת הפנים כלפי חוץ
נמחקת כטירת חול בחוף הים .אם איננו רוצים להיהפך לצפון קוריאה של המזרח
התיכון ,עלינו להחדיר הרבה יותר מוסר לשיקולים שלנו — סיום השליטה בחייהם
של מיליוני בני אדם הוא התחלה טובה.
)פורסם לראשונה בהארץ(6.6.2022 ,

ﺗﺤ ّ ﺔ ﻋِﻄﺮﺓ،
ﺻﺎﺩﻑ ﺃﻣﺱ ﺍﻟﺫﻛﺭﻯ ﺍﻟﺳﻧﻭﻳﺔ ﺍﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ﻭﺍﻟﺧﻣﺳﻳﻥ ﻟﺣﺭﺏ  ،1967ﻣﺎ ﻳﻌﻧﻲ ﻛﺫﻟﻙ ﻣﺭﻭﺭ  55ﻋﺎًﻣﺎ
ﻋﻠﻰ ﺍﺣﺗﻼﻝ ﺍﻟﺿﻔﺔ ﺍﻟﻐﺭﺑﻳﺔ ﻭﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ .ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺟﻣﻝ ،ﻋﻣﻠﺕ ﺇﺳﺭﺍﺋﻳﻝ ﺑﺩﻭﻥ ﻧﻅﺎﻡ ﻋﺳﻛﺭﻱ ﻟﻣﺩﺓ
ﺳﺗﺔ ﺃﺷﻬﺭ ﻓﻘﻁ  ﺑﻳﻥ ﻛﺎﻧﻭﻥ ﺍﻷﻭﻝ /ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ  ،1966ﻋﻧﺩ ﺇﻟﻐﺎء ﺍﻟﺣﻛﻡ ﺍﻟﻌﺳﻛﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻠﺳﻁﻳﻧﻳﻳﻥ
ﻣﻭﺍﻁﻧﻲ ﺇﺳﺭﺍﺋﻳﻝ ،ﻭﺣﺗﻰ ﺣﺯﻳﺭﺍﻥ/ﻳﻭﻧﻳﻭ  ،1967ﻋﻧﺩ ﺑﺩﺃ ﺍﻟﺣﻛﻡ ﺍﻟﻌﺳﻛﺭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻳﺯﺍﻝ ﻗﺎﺋًﻣﺎ
ﻟﻳﻭﻣﻧﺎ ﻫﺫﺍ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﻣﺣﺗﻠﺔ.
ﺧﻼﻝ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺳﻧﻭﺍﺕ ﺃﺩﻣﻧّﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺧﻁﺎﺏ ﺍﻟﺗﻛﺗﻳﻛﻲ :ﻫﻝ ﺣﻅﺭ ﺍﻟﺗﺟﻭﻝ ﻳﻌﻭﺩ ﺑﺎﻟﻔﺎﺋﺩﺓ؟ ﺃﻭ ﻟﺭﺑﻣﺎ ﺗﻛﻭﻥ
ﺍﻻﻋﺗﻘﺎﻻﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻣﺟﺩﻳﺔ ﺃﻡ ﺃّﻥ ﻫﺩﻡ ﺍﻟﻣﻧﺎﺯﻝ ﻭﻋﻣﻠﻳﺎﺕ ﺍﻟﺳﻠﺏ ﺃﻛﺛﺭ ﻧﻔًﻌﺎ؟ ﻳﻭﻣﺎ ﺑﻌﺩ ﻳﻭﻡ ،ﻧﻧﺗﻬﻙ
ﺍﻟﺣﻘﻭﻕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﻟﻠﺭﻋﺎﻳﺎ ﺍﻟﻘﺎﺑﻌﻳﻥ ﺗﺣﺕ ﺳﻁﻭﺓ ﺍﻻﺣﺗﻼﻝ ،ﺳﻠﺑﻧﺎﻫﻡ ﺃﺭﺍﺿﻳﻬﻡ ،ﻣﻣﺗﻠﻛﺎﺗﻬﻡ ﻭﺁﻣﺎﻟﻬﻡ.
ﺷﻬًﺭﺍ ﺑﻌﺩ ﺷﻬﺭ ،ﻋﺎًﻣﺎ ﺑﻌﺩ ﻋﺎﻡ ،ﻣﻧﺣﻧﺎ ﺍﻟﺻﻼﺣﻳﺔ ﻟﺿﺑﺎﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﺟﻳﺵ ﻭﻟﺭﺟﺎﻝ ﺩﻭﻟﺔ ﻋﺩﻳﻣﻲ ﺿﻣﻳﺭ
ﻟﻳﺩﻳﺭﻭﺍ ﺣﻳﺎﺗﻧﺎ .ﺗﺣﺩﺙ ﻫﺅﻻء ﻋﻥ "ﺟﺯ ﺍﻟﻌﺷﺏ" ،ﺃﻱ ﻗﺗﻝ ﺍﻟﻔﻠﺳﻁﻳﻧﻳﻳﻥ ﺑﺷﻛﻝ ﻣﻭﺳﻣﻲ ﻹﻋﺎﺩﺗﻬﻡ ﺇﻟﻰ
ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻥ ﺍﻻﺳﺗﺳﻼﻡ؛ ﻋﻥ "ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺻﺭﺍﻉ" ،ﺃﻱ ﺗﺟﻧﺏ ﺇﻧﻬﺎﺋﻪ؛ ﻋﻥ ﺳﻳﺎﺳﺔ ﺍﻟﻌﺻﺎ ﺍﻟﻁﻭﻳﻠﺔ ﻭﺍﻟﺟﺯﺭﺓ
ﺍﻟﻘﺯﻣﻳﺔ  ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻛﺎﻧﺕ ﺍﻟﻔﻛﺭﺓ ﺗﻔﻛﻳﻙ ﻭﺗﺟﺯﺋﺔ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺍﻟﻔﻠﺳﻁﻳﻧﻲ ﺇﻟﻰ ﻓﺗﺎﺕ.
ﻭﻓﻲ ﺍﻷﺳﺑﻭﻉ ﺍﻟﻣﺎﺿﻲ ﻭﺟﺩﻧﺎ ﺃﻧﻔﺳﻧﺎ ﻧﺷﻬﺩ ﻣﺭﺓ ﺃﺧﺭﻯ ﻣﺫﺑﺣﺔً ﻳﻧﻔﺫﻫﺎ ﻣﺳﺗﻭﻁﻧﻭﻥ ﻟﻳﺳﻭﺍ ﻋﻠﻰ
ﺍﺳﺗﻌﺩﺍﺩ ﻟﺭﺅﻳﺔ ﺭﻣﺯ ﺍﻟﺗﻁﻠﻌﺎﺕ ﺍﻟﻘﻭﻣﻳﺔ ﺍﻟﻔﻠﺳﻁﻳﻧﻳﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﺃﻋﻳﻧﻬﻡ ﺣﺗﻰ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﻔﻠﺳﻁﻳﻧﻳﺔ،
ﻋﺎ ﻫﺎﺋ ً
ﻼ ﻟﻠﻛﺭﺍﻫﻳﺔ ﻟﺩﻯ ﻋﺷﺭﺍﺕ ﺍﻵﻻﻑ ﻣﻥ ﺍﻟﻳﻣﻳﻧﻳﻳﻥ ﻭﺃﺗﺑﺎﻋﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺩﺱ .ﺗﺣﺕ
ﻭﺷﻬﺩﻧﺎ ﺍﻧﺩﻻ ً
ﻱ ﺷﺭﻁﺗﻧﺎ ﺍﻋﺗﺩﻯ ﻣﺛﻳﺭﻭ ﺷﻐﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻠﺳﻁﻳﻧﻳﻳﻥ ،ﺃﻟﺣﻘﻭﺍ ﺍﻟﺿﺭﺭ ﺑﻣﻣﺗﻠﻛﺎﺗﻬﻡ ،ﺑﺻﻘﻭﺍ ﻋﻠﻳﻬﻡ
ﻧﺎﻅﺭ ّ

ﻋﺎ ﻫﺎﺋﻼً ﻟﻠﻛﺭﺍﻫﻳﺔ ﻟﺩﻯ ﻋﺷﺭﺍﺕ ﺍﻵﻻﻑ ﻣﻥ ﺍﻟﻳﻣﻳﻧﻳﻳﻥ ﻭﺃﺗﺑﺎﻋﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺩﺱ .ﺗﺣﺕ
ﻭﺷﻬﺩﻧﺎ ﺍﻧﺩﻻ ً
ﻱ ﺷﺭﻁﺗﻧﺎ ﺍﻋﺗﺩﻯ ﻣﺛﻳﺭﻭ ﺷﻐﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻠﺳﻁﻳﻧﻳﻳﻥ ،ﺃﻟﺣﻘﻭﺍ ﺍﻟﺿﺭﺭ ﺑﻣﻣﺗﻠﻛﺎﺗﻬﻡ ،ﺑﺻﻘﻭﺍ ﻋﻠﻳﻬﻡ
ﻧﺎﻅﺭ ّ
ﻭﻧﺎﺩﻭﺍ ﺑﻘﺗﻠﻬﻡ ﺍﻟﺟﻣﺎﻋﻲ .ﻭﺃﻣﺎﻡ ﻗﺎﺋﺩ ﺍﻟﻠﻭﺍء ﻫﺗﻑ ﺍﻟﻌﺷﺭﺍﺕ ﻣﻥ ﺍﻟﺷﺑﺎﻥ ﺍﻟُﻣﺣﱠﺭﺿﻳﻥ "ﺍﻟﻣﻭﺕ ﻟﻠﻌﺭﺏ"
ﻭ"ﻟﺗﺣﺗﺭﻕ ﻗﺭﻳﺗﻛﻡ" ،ﻭﻟﻡ ﻳﺄﻣﺭ ﻗﺎﺋﺩ ﺍﻟﻠﻭﺍء ﺑﺎﻋﺗﻘﺎﻝ ﺃﻱ ﺃﺣﺩ ﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻗﺎﻧﻭﻥ ﺍﻟﺗﺣﺭﻳﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻧﺻﺭﻳﺔ.
ﻲ
ﻭﻛﺎﻥ ﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺔ ﻭﻭﺯﻳﺭ ﺍﻷﻣﻥ ﺍﻟﺩﺍﺧﻠﻲ ﻗﺩ ﺗﻔﺎﺧﺭﺍ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻣﺳﻳﺭﺓ ﺍﻟﻌﻧﺻﺭﻳﺔ ﺍﻟﺳﻧﻭﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺣ ّ
ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣﺭﺕ ﺑﺳﻼﻡ.

ﻫﻧﺎﻙ ﻋﻼﻗﺔ ﻭﺍﺿﺣﺔ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﺧﻁﺎﺏ ﺍﻟﺗﻛﺗﻳﻛﻲ ﻭﺍﻟﺳﺭﻋﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻬﻭﻱ ﺑﻬﺎ ﺇﺳﺭﺍﺋﻳﻝ ﻓﻲ ﺣﺿﻥ
ﺍﻟﻌﻧﺻﺭﻳﻳﻥ ﺍﻟُﻣَﺣﱠﺭﺿﻳﻥ .ﺣﻳﻥ ﺍﺳﺗﺳﻠﻣﻧﺎ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺧﻁﺎﺏ ﺍﻟﺗﻛﺗﻳﻛﻲ ،ﺍﻟﺫﻱ ﻳﻘﻭﻡ ﺑﺗﺿﻳﻳﻖ ﻣﻌﺎﻧﻲ ﺳﻠﺏ
ﺣﻘﻭﻕ ﺍﻹﻧﺳﺎﻥ ﻭﺍﻟﺣﻘﻭﻕ ﺍﻟﻣﺩﻧﻳﺔ ﻟﻣﻼﻳﻳﻥ ﺍﻟﺑﺷﺭ ﻟﺗﺻﺑﺢ ﻣﺳﺄﻟﺔ ﺗﺧﺹ ﻣﻭﺿﻊ ﻧﻘﻁﺔ ﺗﻔﺗﻳﺵ ﺃﻭ
ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺍﻟﺭﺻﺎﺹ ﺍﻟﻣﻁﺎﻁﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺗﺣﻭﻝ ﺇﻟﻰ ﺇﻁﻼﻕ ﺍﻟﻧﺎﺭ ﻣﻥ ﺳﻼﺡ ﺭﻭﻏﺭ – ﻓﻘﺩ ﻓﻘﺩﻧﺎ ﻋﻧﺩﻫﺎ
ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺇﺳﻣﺎﻉ ﺻﻭﺕ ﺃﺧﻼﻗﻲ ﻭﺍﺿﺢ.
ﺻﺑﻭﺭ ﺃﻓﺿﻝ ﻣﻥ ﺍﻟﺑﻁﻝ ﻭﺍﻟﻣﺗﺣّﻛﻡ
ﻓﻲ ﺍﻟﺗ ّﻭّﺟﻪ ﺍﻷﺧﻼﻗﻲ ﻗﻭﺓ .ﻛﻣﺎ ﺗﻌِّﻠُﻣﻧﺎ ﺍﻟﺗﻘﺎﻟﻳﺩ ﺍﻟﻳﻬﻭﺩﻳﺔ ،ﻓﺈّﻥ ﺍﻟ ّ
ﺑﻧﻔﺳﻪ ﺃﻓﺿﻝ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺩﻳﻧﺔ ﻣﺎ .ﻓﻲ ﺇﻟﻘﺎء ﺍﻟﻘﻧﺎﺑﻝ ﺍﻟﺻﻭﺗﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻧﺳﺎء ﻭﻓﻲ ﺗﻛﺑﻳﻝ ﺃﻳﺩﻱ
ﺍﻟﻁﻔﻼﺕ ﻻ ﺗﻭﺟﺩ ﻗﻭﺓ ﺣﻘﻳﻘﻳﺔ ﻭﻻ ﻳﻧّﻡ ﺫﻟﻙ ﻋﻥ ﺍﻟﺑﻁﻭﻟﺔ .ﺑﻝ ﺍﻟﺿﻌﻑ ﻭﺍﻟﺧﻭﻑ.
ﺻﻣﺗﻧﺎ ﻓﻲ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﻣﺫﺑﺣﺔ ﺗﻠﻭ ﺍﻷﺧﺭﻯ .ﺍﻧﺗﻘﻠﻧﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺟﻧﺩﺓ ﺍﻟﻳﻭﻣﻳﺔ ﻋﻧﺩﻣﺎ ﻋّﺭﻑ ﺃﺣﺩ ﻛﺑﺎﺭ ﺭﺟﺎﻝ
ﺳﺎ ﻟﻠﺣﻛﻭﻣﺔ ﻭﻭﺟﻪ
ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻔﻠﺳﻁﻳﻧﻳﻳﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻬﻡ "ﺷﻅﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺅﺧﺭﺓ" ،ﻭﺻﻣﺗﻧﺎ ﻋﻧﺩﻣﺎ ﺃﺻﺑﺢ ﺭﺋﻳ ً
ﺳﺎ ﻣﻥ ﻣﻭﺍﻁﻧﻲ ﺇﺳﺭﺍﺋﻳﻝ ﻫﻡ ﻣﺟّﺭﺩ ﻫﻭﺍء.
ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺇﻟﻰ "ﺍﻷﻏﻠﺑﻳﺔ ﺍﻟﺻﻬﻳﻭﻧﻳﺔ ﺍﻟﺻﺎﻣﺗﺔ" ،ﻭﻛﺄّﻥ ُﺧﻣ ً
ﺇّﻥ ﺣﻣﺎﻳﺔ ﺣﻘﻭﻕ ﺍﻹﻧﺳﺎﻥ ﻟﻳﺳﺕ ﺿﻌًﻔﺎ ،ﺑﻝ ﻗﻭﺓ .ﺇّﻥ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻻ ﺗﻘﺗﺻﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺟﻳﺵ ﻭﺣﺳﺏ؛ ﻭﻻ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻧﺟﺎﺡ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺎﻳﺗﻙ ﻭﺍﺣﺗﺭﺍﻡ ﺣﻘﻭﻕ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺍﻟﻣﻳﻡ – ﻭﻫﻲ ﺃﻣﻭﺭ ﺗﺣﺎﻭﻝ ﺇﺳﺭﺍﺋﻳﻝ ﻋﺑﺭﻫﺎ ﺇﻗﻧﺎﻉ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺟﺩﻳﺭﺓ ﺑﺎﻟﺗ ّﺑﺟﻳﻝ .ﺇّﻥ ﺍﻟﻘّﻭﺓ ﻫﻲ ﻣﻌﺭﻓﺔ ﻟﻛﻥ ،ﻋﻧﺩ ﻗَﺗْﻝ ﺻﺣﻔﻳﺔ ﻓﻠﺳﻁﻳﻧﻳﺔ ﻭﻁﻔﻝ ﻓﻠﺳﻁﻳﻧﻲ،
ُﻳﻣﺣﻰ ﻛﻝ ﺍﻟﺗﻅﺎﻫﺭ ﻧﺣﻭ ﺍﻟﺧﺎﺭﺝ ﻛﻣﺎ ﺗ ُﻣﺣﻰ ﻗﻠﻌﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﺭﻣﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺷﺎﻁﺊ .ﺇﺫﺍ ﻛﻧﺎ ﻻ ﻧﺭﻳﺩ ﺃﻥ
ﻧﺻﺑﺢ ﻛﻭﺭﻳﺎ ﺷﻣﺎﻟﻳﺔ ﺃﺧﺭﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﺷﺭﻕ ﺍﻷﻭﺳﻁ ،ﻓﻳﺟﺏ ﻋﻠﻳﻧﺎ ﻏﺭﺱ ﺍﻟﻣﺯﻳﺩ ﻣﻥ ﺍﻷﺧﻼﻗﻳﺎﺕ ﻓﻲ
ﺍﻋﺗﺑﺎﺭﺍﺗﻧﺎ – ﺇّﻥ ﺇﻧﻬﺎء ﺍﻟﺳﻳﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺣﻳﺎﺓ ﺍﻟﻣﻼﻳﻳﻥ ﻣﻥ ﺍﻟﺑﺷﺭ ﻫﻭ ﺑﺩﺍﻳﺔ ﺟﻳﺩﺓ.

פספסתם את אחד הניוזלטרים הקודמים? כולם כאן ﻫﻝ ﻓﺎﺗﺗﻛﻡ
ﺇﺣﺩﻯ ﺍﻟﻧﺷﺭﺍﺕ ﺍﻹﺧﺑﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺳﺎﺑﻘﺔ؟ ﺟﻣﻳﻌﻬﺎ ﻫﻧﺎ

אני מזמינה אותך לתרום לנו ,כדי שנוכל להמשיך ולפרסם דוחות ,ניירות מדיניות
ויוזמות חקיקה ,ולהשפיע על מקבלי החלטות ומעצבי דעת קהל
ﺃﺩﻋﻭﻛﻥ ﻭﺃﺩﻋﻭﻛﻡ ﻟﺩﻋﻣﻧﺎ ﺑﺎﻟﺗﺑﺭﻋﺎﺕ ،ﻛﻲ ﻧﻭﺍﺻﻝ ﻛﺗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺗﻘﺎﺭﻳﺭ ﻭﻭﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﺗﺭﻭﻳﺞ
ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﺃﻣﺎﻡ ﺻّﻧﺎﻉ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻭﺍﻟﺗﺄﺛﻳﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻗﺩﺭ ﺍﻹﻣﻛﺎﻥ.

ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﺃﻣﺎﻡ ﺻّﻧﺎﻉ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻭﺍﻟﺗﺄﺛﻳﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻗﺩﺭ ﺍﻹﻣﻛﺎﻥ.

תרמו לנו ﺗﺑﺭﻋﻭﺍ ﻟﻧﺎ

שלך,
זהבה גלאון
נשיאת זולת לשוויון וזכויות אדם
ﻣﻊ ﻓﺎﺋﻖ ﺍﻻﺣ ﺍﻡ،
ﺯ ﺎﭬﺎ ﭼﺎﻟﺆﻭﻥ
ﺭﺋ ﺴﺔ ﺯﻭﻻﺕ ﻟﻠﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻭﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹ ﺴﺎﻥ
הצטרפו לקבוצת הוואטסאפ שלנו ! ﺍﻧﺿﻣﻭﺍ ﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺗﻧﺎ ﻓﻲ ﺗﻁﺑﻳﻖ
ﻭﺍﺗﺳﺎﺏ !
לעדכונים שוטפים על פעילויות זולת בקרו בפייסבוק ,בטוויטר ,בערוץ היוטיוב וכמובן באתר שלנו











