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الكنيست

قائمة بأخطر القوانين العنصرية 

منذ 2015 وحتى االن

الوفاء واإلصالح ينظم حملة واسعة 
لمقاطعةلمقاطعة انتخابات الكنيست 25

إننا يف حزب الوفاء واإلصالح نعلن بهذا أننا مقاطعون النتخابات الكنيست ال 25 التي ستجري يوم 2022-11-1  ولن نخرج للتصويت وندعو 

أعضاء وأنصار الحزب، بل وجميع أبناء مجتمعنا أيضاً اىل مقاطعتها وذلك ألسباب كثرية وأهمها....

صفحة ٢

صفحة ٥

مقاطعون النتخابات الكنيست



نشرة الوفاء2 مقاطعون النتخابات الكنيست

بيان

بداية، نحن لسنا يف مناكفة مع أحد، نحن نتحدث 
عن "الكنيست" التي هي جزء أساس من املرشوع 
العرب  اإلحاليل.نحن  العنرصي  الصهيوني 
أصيل  جزء  الفلسطيني  الداخل  يف  الفلسطينيون 
وحضارتنا،  وهويتنا  ثوابتنا  لنا  وأمة،  شعب  من 
ومازال,  سلب,  حكم  ظل  يف  أرضنا  عىل  نعيش 
حقوقنا ويحارب انتماءنا .جاء املرشوع الصهيوني 
بهويتنا،  وارتباط  لنا  انتماء  كل  ليطمس  الغربي 
بأغراب  وجاء  وغرّي  ودّمر  وصادر  ورّشد  فقتل 
فسكنوا بيوتنا، وما زال يالحق كل معالم وجودنا.
هذا املرشوع ينطلق من عقلية مستعلية متغطرسة 
تعتربنا أعداًء وأغرابا يف وطننا، وتعاملنا عىل أساس 
ذلك وتسن القوانني، ولن تتغري هذه العقلية.فكيف 
يحافظ  ممن  جزًءا  يكون  أن  الفلسطيني  للعربي 

ويقوي مرشوعهم ويعطيه ثباته، وعىل اكتافه يحققون مصالح 
مرشوعهم من خالل دخول الكنيست, املؤسسة الترشيعية التي 
قانون،  كل  عىل  التصويت  يف  فيشارك  األساس،  هذا  عىل  بُنيت 
عارضه أم أيّده،  أو بدخول االئتالف الحكومي أو التوصية عىل 
من يشكلها والتي هي األداة والسوط لتنفيذ مرشوعهم وتغييب 
هويتنا وثوابتنا؟!إن كل محاولة إلقناعنا أن العربي سيؤثر عىل 
القضايا الكربى واملطلبية ما هو إال ذر للرماد يف العيون ووهم 
ورساب يلهثون خلفه، بل ساعد وجود أعضاء عرب يف الكنيست 
املكاسب  إال  )اللهم  العنرصية  صورتها  تلميع  يف  الصهيونية 
الشخصية والخالف عىل ذلك(، وميّع هويتنا وأضعف الخطاب 
والقوانني  والترصيحات  شاهد،  خري  املشاهد  والواقع  الوطني, 

وجودنا,  عىل  حافظنا  الواضح.نحن  من  أوضح 
وقيمنا  )لغتنا  هويتنا  عىل   للحفاظ  ونناضل 
أن  قرًصا،  ذلك،  عىل  ترتب  وجودنا...(،  ومعالم 
نكون تحت حكم ال يمثل ثوابتنا، فحقنا الحصول 
املكفولة  اليومية  اإلنسانية  حياتنا  متطلبات  عىل 
وال  غريتنازالت  من  القانونية  قنواتها  عرب  لنا، 
توقف عن نرصة ثوابتنا التي هي أساس نضالنا، 
وال تكون الحقوق املطلبية هي األساس والسقف 
املتعلقة  الكربى  القضايا  فنرتك  لذلك!  األعىل 
بشعبنا وانتمائنا.وها نحن نحيي الذكرى 22 لهبة 
لنرصة  مرشفة  شعبية  كمحطة  واالقىص  القدس 
األقىص, ولم ينرصه خطابات منصة الكنيست وال 
االئتالف املشؤوم الذي تزايدت يف عهده االنتهاكات 
من  اال  العربي  اإلسالمي  األقىص  ينرص  بحقه.ال 
وأمتنا  لشعبنا  الخالص  االنتماء  إال  انتماء  كل  من  متجرًدا  كان 
وثوابتنا وحضارتنا، ولم يتلطخ بوالء وانتماء ملشاريع ال تتصل 
بثوابتنا، وال شك وال ريب أن الكنيست الصهيونية لطخة سيئة 
ستالزم أصحابها أبد الدهر.ندعو إىل بناء لجنة املتابعة وتفعيل 
ومرشوع  رؤية  وفق  جماهرينا  بني  معاً  والنضال  مؤسساتها 
ننترص  واملناكفات،  الضيقة  املصالح  عن  بعيًدا  املعالم   محدد 
فيه لثوابتنا وحقوقنا ،بعيًداعن لعبة وتنافس كرايس " الكنيست 
الصهيونية" التي تثبت يوما بعد يوم ما نقوله دائما أنها طريق 
أي  يف  رشكاء  نكون  رساب.لن  خلف  ولهث  كاذب  ووهم  فاشل 
لعبة ومرشوع أو مؤسسة تخدش انتماءنا وهويتنا ويمزقنا، ال 

ننتمي إليه وال ينتمي إلينا، ولسنا مرغمني عليه... ولن نرحل.

بقلم الشيخ حسام أبو ليل   |  رئيس حزب الوفاء واإلصالح 

"الكنيست الصهيونية" والثوابت ال يلتقيان  نحن مقاطعون وندعو 
إلى مقاطعة انتخابات 
الكنيست يوم 1-11-2022

 

مقاطعون  أننا  بهذا  نعلن  واإلصالح  الوفاء  حزب  يف  إننا 
1-11- يوم  ستجري  التي   25 ال  الكنيست  النتخابات 
وأنصار  أعضاء  وندعو  للتصويت  نخرج  ولن    2022
مقاطعتها  اىل  أيضاً  مجتمعنا  أبناء  وجميع  بل  الحزب، 

وذلك ألسباب كثرية وأهمها :-
 

املرشوع  يف  زاوية  حجر  هو  اإلرسائييل  الكنيست   1-
الصهيوني لم يُبَن ليُِحقَّ لنا حقاً وال لرَيفَع عنا ظلماً نحن 

العرب الفلسطينيني يف هذه البالد.
 

-2  أكثر من 7عقود )قرابة ال73 عاًما  1949-2022 ( 
هي فرتة كافية لكي يقوم داخلنا الفلسطيني بجرد حساب 
ومراجعة معمقة لتجربة املشاركة يف الكنسيت اإلرسائييل 
، وإننا لنجزم أن النتيجة أو املحصلة تؤول إىل الصفر، بل 
َوَقَع إرِْْضاٌر بهويتنا، فال تأثري لألعضاء العرب عىل كربى 
القضايا املفصلية التي تمس وجودنا وعصب حياتنا ، فلم 
تُستعد أراضينا املصادرة، ولم يُمنع الهدم عن بيوتنا، ولم 
و  واملسيحية  اإلسالمية  مقدساتنا  عىل  االعتداءات  تتوقف 
تلقينا صفعًة بسن  بل  العنرصية،  القوانني  يُمنع سن  لم 
العربي  الوجود  إنهاء  محاولة  إىل  الرامي  القومية  قانون 
الفلسطيني التاريخي يف هذه البالد، كل ذلك حصل رغم 

طاقات وكوادر عربية استُثمرت يف غري مكانها .

خدمة  هو  الكنسيت  مقاعد  عىل  العربي  الوجود  إن   3-
بيمينها  اإلرسائيلية  للمؤسسة  القبيح  للوجه  تلميع  و 
أن  تشهد  املاضية  عاماً  ال73  قرابة  وإن  ويسارها، 
النهج  نفس  عىل  سارت  املتعاقبة  اإلرسائيلية  الحكومات 
التوصية  يف  اإلنزالق  تجاهنا)رغم  واإلقصائي  االستعالئي 
اإلرسائييل  االئتالف  ودخول  بل  للحكومة،  رئيس  عىل 
الحاكم( نحن البقية الباقية عىل أرضها بعد نكبة شعبنا 
العالم مستندًة  أمام  بديمقراطيتها  1948 وتبجحت  عام 

إىل وجود البعض منا يف الكنيست.

العليا  املتابعة  أنه آن األوان لتعزيز دور لجنة  وهنا نؤكد 
انتخاباً  وانتخابها  بنائها  إعادة  عرب  العربية  للجماهري 
ِثقل  ذا  لتكون  الفلسطيني،  الداخل  يف  أهلنا  من  مبارِشاً 
وهيبة ومكانة وتمثل جميع رشائح شعبنا ، وكذلك نبني 
ونعزز مؤسساتنا األهلية عىل أُُسس وطنية سليمة ، معّولني 
عىل العمل الشعبي الذي أثبت نجاعته يف محطات نضالية 

كثرية من تاريخ شعبنا .    

                                              
 حزب الوفاءواإلصالح                

 يف الداخل الفلسطيني
 األحد 2-10-2022
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آفاٍت  من  اإلرسائييل  املجتمع  يعاني 
عىل  أثّرت/وتؤثّر  كثريٍة  اجتماعيٍة 
غياب  نحو  وتدفع  السياسية،  منظومته 
الكنيست،  انتخابات  يف  السيايس  الحسم 
فاملجتمع اإلرسائييل مجتمٌع غري متجانٍس 
تربو  مختلفٍة  جنسيّاٍت  من  مكّوٌن  بل 
مجتمع  أنّه  إىل  إضافًة  جنسيٍّة،   46 عىل 
عىل  غرباء  ومهاجرين  مستوطنني 
وقوميًا  عرقيًا  ومتصدٌّع  األرض  هذه 
إىل  أعاله  املذكورة  العوامل  ودينيًا.أّدت 
عميقٍة  ومجتمعيٍّة  اجتماعيٍّة  انحرافاٍت 
ما  إىل  اإلرسائيلية  املؤّسسة  أوصل  مّما 

بعض  عّرفه  فيما  تمثّلت  الصهيوني"  املرشوع  "أزمٌة  وصفه  يمكن 
االنتخابات  يف  الحسم  فشل  عىل  داللًة  السيايس"،  "التيه  ب  املحّللني 
أقل  يف  انتخابيٍّة  أربع جوالٍت  وإجراء  بل  اإلرسائيليّة  األحزاب  من  ألٍي 
من أربع سنواٍت والخامسة عىل األبواب.ساهمت عّدة قضايا داخليٍّة يف 
حالة التيه السيايس املذكورة أهّمها غياب األيديولوجيا، أو ما سّمي ب 
"موت األيديولوجيا" والتفّرغ للرصاعات الشخصيّة عىل السلطة بعدما 
اطمأنّوا إىل نجاحهم يف تهميش القضيّة الفلسطينيّة واخرتاقهم للصّف 
ومن  العربيّة،  الدول  من  عديد  مع  التطبيع  حاالت  خالل  من  العربّي 
مقاعد  إىل  الوصول  يف  طمًعا  الحزبيّة  االنشقاقات  كثرة  أخرى  ناحيٍة 
أو  إىل خدماتيٍّة  األحزاب  هذه  وأجندة  برامج  تحّولت  بعدما  الكنيست 
قطاعيّة، ثّم تفيّّش ظاهرة الفساد السيايس واألخالقي واملايل يف الطبقة 
وصول  إىل  وغريها  أعاله  القضايا  السيايس.أّدت  الهرم  وقّمة  الحاكمة 
“الدولة  ب  خالله  من  وصفها  يمكن  وضع  إىل  اإلرسائيليّة  املؤّسسة 
الفاشلة" أي الدولة املركزيّة غري القادرة عىل إدارة شؤون البالد كما 
يجب نتيجة لعدم االستقرار السيايس واختالل منظومة الحكم والرصاع 
بني املؤّسسات الحكوميّة والفساد اإلداري واملايل، ولعّل لبنان والعراق 
والصومال واليمن وغريها من األمثلة الحيّة.أظهرت نتائج استطالعات 
الرأي األخرية إىل أّن األزمة السياسيّة الحاليّة مرّشحٌة لالستمرار، وأّن 
احتمال إجراء دورٍة انتخابيٍّة سادسٍة للكنيست قائٌم، مّما يعني دخول 
البالد إىل نفٍق مظلٍم قد يؤدي إىل رصاعاٍت حاّدٍة بني مختلف رشائح 
عّما  تختلف  حالٍة  إىل  األوضاع  وانزالق  أصالً،  املتجانس  غري  املجتمع 
املؤّسسة  أّن  الباردة".يظهر  األهليّة  “الحرب  ب  األشبه  اآلن  عليه  هي 
استمرار  أهّمها:األول:  سيناريوهاٍت  أو  خياراٍت  عّدة  أمام  اإلرسائيليّة 
حالة عدم االستقرار السيايس )التيه السيايس( لفرتة انتخاباٍت سادسٍة 
فقط، أي مع اعتزال بنيامني نتنياهو الحياة السياسيّة.الثاني: مواصلة 
املناَكفات السياسيّة وما يُسّمى بالحرب األهليّة الباردة.الثالث: استمرار 
حالة االنشقاقات واالنقسامات الحزبيّة ودخول البالد فيما هو أشبه ب 
"الدولة الفاشلة".الرابع: تدّخل الجيش يف الشأن السيايس وتغيري نظام 
الحكم من برملاني إىل رئايس.الخامس: تعايف البالد من األزمة السياسيّة 
املتالزمة لها والعودة إىل حالة االستقرار )وربما رفع نسبة الحسم ألكثر 
املؤّسسة اإلرسائيليّة ثمرة  أّن  %3.25(.وأخريًا، يتضح مّما سلف  من 
الثالثة من عمرها، واإلرسائيليون  املرحلة  الصهيوني، تعيش  املرشوع 
مرحلة  وهي  مؤّسستهم،  إعالن  عىل  الثمانني"  "لعنة  من  يتخّوفون 
ويدفع  السياسيّة،  األوضاع  استقرار  يعيق  مّما  السلطة  عىل  الرصاع 
نحو تعميق األزمة الحكوميّة، إال أّن قبول األحزاب العربيّة وعىل رأسها 
القائمة العربيّة املوّحدة املشاركة يف االئتالف الحكومي، بغض النظر 
عّما يحمل من رؤى سياسيّة يعّد قارب نجاٍة لألحزاب الصهيونيّة نحو 
تشكيل حكومة إرسائيليّة، حتّى ولو لفرتٍة محدودٍة، وهذا ما كان وقد 

يكون بعد انتخابات األول من نوفمرب/ترشين ثاني القادم.

بقلم البروفسور إبراهيم أبو جابر
نائب رئيس حزب الوفاء واإلصالح 

غياب الحسم السياسي 
في المؤسسة اإلسرائيلية 

"مؤشر للدولة الفاشلة"

أتذّكر،عند الحديث عن الحالة السياسية 
الشعبي  املثل  الفلسطيني  الداخل  يف 
املعروف "اليل اختشوا ماتوا"، نعم يف 
زمن قل فيه الحياء وفسدت فيه الذمم 
أيًضا،  السيايس  املستوى  واألخالق عىل 
  . وأصبحت السياسة مرتًعا لكل ناعق 
األحزاب العربية التي تدعي أنها تمثل 
باسمه  وتتحدث  الفلسطيني  الداخل 
قررت  عندما  وطنية  كارثة  ارتكبت 
الصهيوني،  الكنيست  بلعبة  القبول 
ومن هناك بدأ االنحدار السيايس، فعىل 
مدار سبعة عقود خدعت هذه األحزاب 
الجماهري أهَلنا يف الداخل بوعود فارغة.

بعض األحزاب لألسف ال زالت تحاول 
السياسية  انزالقاتها  عىل  تغطي  ان 
العصمة  من  صكوًكا  نفسها  بإعطاء 
والقداسة من خالل امَلّن عىل الناس بما 
قدموا ، وهذا ال يمنحهم صك غفران من 
الكوارث السياسية التي ارتكبوها بحق 
الثوابت  وبحق  الفلسطيني  الداخل 
أن  نعرتف  أن  يجب  واملقدسات.نعم 
الفلسطيني  الداخل  أصاب  من  هناك 
يف املقتل عندما زعم أن االنضواء تحت 
سقف الكنيست الصهيوني هي قضية 
اجتهادية تتعلق بالسياسة وبعيدة عن 
القرار  هذا  عليهم وزر  فهؤالء  املبادئ، 
القيامة،  يوم  اىل  به  عمل  من  ووزر 
ويف  ثوابتها  يف  األمة  طعنوا  ألنهم 
مقدساتها. املؤسسة اإلرسائيلية ارادت 
ان  هؤالء  العرب"  "الكنيستيني  من 
الجيد  للعربي  به  يحتذى  مثااًل  يكونوا 
أجنداتها ومساراتها  يتماهى مع  الذي 
السياسية. نعم لن يرىض قادة املؤسسة 
يتبعوا  حتى  هؤالء  عن  االرسائيلية 
أقل  منهم  يقبلوا  لن  ولكنهم  ملتهم، 
الدولة"،  "يهودية  ِب  يعرتفوا  أن  من 
و"حقهم يف بناء دولة اليهود"، وحقهم 
الرباق،  حائط  يف  الصالة  يف  املزعوم 
وبناء  املبارك  األقىص  املسجد  واقتحام 
الهيكل الثالث املزعوم.لكل هؤالء نقول 
إننا جزء أصيل من الشعب الفلسطيني، 
ثوابتنا غري قابلة للمساومة أو للوضع 
أو  ميزانيات  أي  مقابل  الرفوف  عىل 
خدمات بائسة. الداخل الفلسطيني لن 
األوهام،  بَيِْعِه  يف  تستمروا  بأن  يرىض 

ألن غالبية هذا الشعب يعلم الحقيقة.

بقلم د.حسن صنع الله 

أيها "الكنيستيون" 
قولوا الحقيقة 
ولو مرة واحدة 

تتمتع  أدواًرا مهمة و  تلعب  الفاعلة وكانت  التاريخ بمشاركتها  املرأة عرب  تألقت 
االجتماعية  الحياة  مجاالت  شتى  يف  املختلفة  القرارات  اتخاذ   يف  كبرية  بقدرة 

والسياسية، االقتصادية والثقافية
  والرتبوية وكذلك الفقهية، وبهذا ال يمكن االستهانة بها، أو التقليل من شأنها، 
مركزي  عنرص  أنها  كما  ككل،  املجتمع  كيان  من  يتجزأ  ال  جزًءاً  املرأة  وتعد 
للمجتمع،بل تتعدى أكثر من ذلك لتكون الجزء األهم واألشد تأثريًا يف املجتمع،ويُعد 
دور املرأة يف نهضة املجتمع كبريًا جًدا وذا أثر بالغ الوضوح يف ما مرت به البالد 
كما   ، األجيال  وبناء  املجتمع  ونماء  تطور  عىل  الدور  هذا  وانعكس  تغريات،  من 

تتجىل مساهمة املرأة
وأثرها يف املجتمع من خالل عدة أدوار، منها:

دورها يف نرش الثقافة الفكرية: من خالل انخراطها يف ميدان
الحيز العام يف املجتمع ، واعتالء منصات 

األعمال الشعبية بكل اطيافها ، وتخصيص جزء من
مما  ونفسية،   ٍ شخصية  وسمات   ٍ ومهارات   ٍ قدرات  من  للمرأة  ملا  لذلك،  وقتها   

يساعدها عىل التعامل مع
بعض الحاالت التي ال يستطيع الرجل التعامل معها كالحاالت التي تخص النساء 
املؤسسات والهيئات  الكثري من  قيادة  تتّوىل  أن  فاملرأة تستطيع  بهّن،  يتعلق  وما 
التي تُعنى باألمور األرسية واالجتماعية والحقوقية بكفاءة، وكي تتقلد  الرسمية 
املرأة رئاسة وإدارة هذه املؤسسات واندماجها باملجتمع ال تحتاج إىل فتات تلقيه 

لها مؤسسة بُنيت عىل اضطهادها وتهميشها كفلسطينية أواًل و  
بوضع  االرشاكة  يف  بمساهمتها  ذلك  ويكون  االجتماعية:  التنشئة  يف  املرأة  دور 
الربامج واملشاريع التي تُطرح عىل أجندة العمل الجماهريي والنشاطات الرتبوية 

االجتماعية للمؤسسات ، تحتاج إىل قرار
انتخابية  إىل خوض معركة  املؤسسات ولسنا بحاجة  ّ مع  ذاتي وتواصل مبارش 

للجلوس عىل مقعد
الحاكم  النتيجة عدم جدواه، بل واستخدامه ليظهر  اثبت اختبار  الذي  الكنيست 

اإلرسائييل بمظهر
من  املجتمع  إصالح  األْوىل  فكان  مجتمعها"،  "اضطهدها  ملرأة  املحرر  املخلص 

الداخل بداًل من إصالحه من علىمنصة تعاديه علنًا.
العاطفي  الدعم  منح  خالل  من  ومشاكله:  املجتمع  بقضايا  باالهتمام  دورها 
والنفيس ألفراد املجتمع، خاصًة يف أوقات الشدائد بتثبيتهم واحتوائهم ،والتنشئة 
املرأة  دور  ويتعدى  الحقة،  املجتمعية  والقيم  الصحيحة  املبادئ  عىل  والرتبية 
املجتمع، ويُحسن  التعامل مع  إعداًدا لجيل يستطيع  إىل كونه  كونه مجرد تربية 
قيمة االنتماء، ودورها الرائد برفد النساء باملهارات االجتماعية، كما توضح لهن 

حقوقهن وواجباتهن.
إحياء  املشاركة يف  و  الوعي واالنتماء  بعملية نرش  السياسية  املشاركة   دورها يف 

املناسبات الوطنية
شامخ  البنيان،  قوي  مجتمًعا  تبني  التي  الصالحة  املجتمعية  القيم  وغرس 

العلو،ُمغذّى العقل:-
أفراد  من  القريب  العنرص  تكون  أن  املرأة  تستطيع  املنصات  هذه  خالل  فمن    
املجتمع عىل كافة أطيافه. وأثبتت العقود املاضية أن الحراك الشعبي والتقرب من 
الناس وحشد الجماهري و التأثري بهم يكون من خالل النشاطات واالحتكاك بهم 

والتقرب إليهم.
  إن املرأة التي تحمل هم املجتمع وتقلق ملستقبل األجيال تستطيع أن تفتح عدة

أبواب للنضال بواسطة مفتاح العلم والثقافة التي تمتلك بعيداً عن الكنيست.
وكما علمتنا ماجدات شعبنا عىل مر تاريخه أن لهن دورا مركزيا ال يمكن إخفاؤه 
أو التنكر له، لكنه لن يظهر من داخل أروقة تلك املؤسسة التي لعبت دورا لئيًما يف 

إسكاتهن وإيصاد األبواب بوجوههن .

دور المرأة بعيدا 
عن الكنيست

بقلم المستشارة األسرية 
دانية خالد حجازي

 انتصاًرا للثوابت 
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إن مما ال شك فيه أن الدخول يف 
يفرض  اإلرسائييل  الكنيست  لعبة 

قيوًدا كثرية عىل املشاركني فيها،
كوابح  بمثابة  هي  القيود  هذه 

للعمل والتحرك الحر.
ما  أقىص  دفيئة  يف  التحرك  إن 
هواستعمال  فيها  فعله  يمكن 
استجواب  من  محصورة  أدوات 
تلقي  أو  لوزير  أورسالة  وزير 
تريد  وكما  كم  الرصاخ  ثم  وعود 
ركًضا  يركض  كالذي  تماًما 

موضعيًا، بل كمن
ان  يعقل  فهل  القهقرى،  يركض 

الذي  الحال  هذا  عىل  من70عاًما  أكثر  نبقى 
تؤول محصلته إىل الصفر.

بالركض  اكتفوا  الكنيست  يف  الالعبني  ليت  يا 
املطالب  سقف  يهدمون  هم  ها  بل  املوضعي، 

الوطنية عىل رؤوسهم
أواًل، وإن لم يتحرك الداخل تحرًكا واعيًا رادًعا، 

فإن السقف سيُهدم عىل رؤوسنا
ذاك  أو  هذا  مع  للتحالف  استعداد  جميًعا،    
للدخول  استعداد  ثم  الصهيونية،  األحزاب  من 
مع  الحديث  تم  وإن   ( مركز وسط  يف حكومة 

رشوط فلسفية)
إن  "يمني"....  بحكومة  للدخول  االستعداد  ثم 
مجرد النطق بهذه الكلمات كان يوًما من األيام 
رْضبًا من الجنون ومن "املحرمات السياسية"، 

ما كان يجرؤ
أنهم  يزعمون  أو  ينتسبون  ممن  أحد  عليه 
يف  وطنية  حركات  أو  أحزاب  إىل  ينتسبون 
الشواذ  قضايا  تبني  أما  الفلسطيني،  داخلنا 

جنسيًا فهو هدم للسقف
مجتمعنا  لسفينة  تحطيم  االجتماعي....وهو 

وسط هذا البحر الهائج.
الكنيست  لعبة  داخل  منا  البعض  وجود  إن   
الخارج،  يف  قضايانا  رشح  كثريًا  علينا  عب  يصِّ

بعض  ذلك  ّعربعن  وقد 
أثناء  الغربيني  النشطاء 
من  النشطاء  ببعض  اللقاء 
إنه  قائلني  الفلسطيني  داخلنا 

التناقض
الداخل  أهل  يشكو  أن  بعينه 
املؤسسة  الفلسطيني من ظلم 
بحكوماتها  اإلرسائيلية 
أشكال  كافة  ومن  املتعاقبة 
بها  يحلم  لم  التي  االضطهاد 

نظام الفصل
يف  العنرصي)األبرتهايد( 
البعض  يتواجد  الذي  الوقت 
منا عىل مقاعد الكنيست ويلعب ضمن رشوط 
اللعبة اإلرسائيلية، وهو بذلك يلمع الوجه القبيح 
"بديمقراطيتها"  تخنقنا  التي  املؤسسة  لهذه 
بل إن التواجد عىل مقاعد الكنيست هو بمثابة 
"شهادة زور " تستثمرها املؤسسة اإلرسائيلية 

يف دعايتها
اإلعالمية يف الخارج إلثبات أنها " الديمقراطية 

الوحيدة يف الرشق األوسط...".
إن الوقوف أمام املؤسسة اإلرسائيلية يكون من 
متابعة  لجنة  من  يكون  لعبتها،  قواعد  خارج 
يف  أهلنا  قبَل  من  مبارشًة  ومنتخبة  هيبة  ذات 

الداخل، ما
وتحركاتها  قراراتها  يُكسب  أن  شأنه  من 
املؤسسة  عيون  يف  بكثري  أكرب  وزنًا  النضالية  
يرانا  الذي  العالم  عيون  يف  ثم  أواًل  اإلرسائيلية 

حتى اآلن من
طالئعيي  الرسائليني  السفراء  عيون  خالل 

املاكنة اإلعالمية اإلرسائيلية.
حزب  يف  نحن  الكثري،  وغريه  ذُكر  ما  أجل  من 
إىل  أهلنا  وندعو  مقاطعون  واإلصالح  الوفاء 
مقاطعة انتخابات الكنيست التي ستجرى يوم 
باملقاطعة  ألنه   1-11-2022 املوافق  الثالثاء 

وفقط باملقاطعة نتحرر من قيود الكنيست.

بالمقاطعة وفقط بالمقاطعة 
نتحرر من قيود الكنيست

بقلم المحامي زاهي نجيدات

الشعبي  العمل  يف  الحاجة  ما 
يف  الفلسطيني  املجتمع  يمر   !
االخرية  السنوات  يف  الداخل 
عىل  التحديات  من  بالعديد 
األصعدة السياسية واالجتماعية 
يظهر  جهة  فمن   ، والوطنية 
اليمني املتحكم بالسلطة عدائية 
ويصادر  العرب  تجاه  أكثر 
 ( الجماعية  حقوقه  بمنهجية 
قانون  واقرتاح  القومية  قانون 
يف  ويستمر   ) كأمثلة  األذان 
التضييق  عنرصيته وتمييزه يف 
يف  العربية  القرى  وحصار 

مجال األرض واملسكن ) قانون كمينيتس وهدم 
الجماهري  قيادة  عىل  ويحرض   ،  ) العراقيب 
العربية ويحاول نزع رشعيتها ورْضب األحزاب 
شعبنا  بني  الثقة  وزعزعة  الوطنية  والحركات 
تمرير  السلطة  تستطيع  حتى  املتابعة  ولجنة 
وأرسلة  األرض  تهويد  مجال  يف  مخططاتها 
والعسكرية  املدنية  الخدمة  خالل  من  الشباب 
 ) العربية  التجمعات  يف  الرشطة  مراكز  )نرش 
اجتماعية  مظاهر  تستفحل  أخرى  جهة  .من 
ويظهر  املنظمة  والجريمة  كالعنف  خطرية 
جليًا عجزنا التام يف التعامل معها خاصة وأن 
السلطة هي التي تملك وسائل تطبيق القانون ، 
وتتضح بشدة سياسة السلطة يف ترك املجتمع 
حلول  عن  بالبحث  ومنهمًكا  مشغوال  العربي 
تؤثر  االرتباك  من  الحالة  هذه   ، القضايا  لهذه 
سلبًا عىل السلم األهيل وتزيد من حالة اإلحباط 
مجتمعنا  تماسك  وترضب  االنتماء  وضعف 
العقد  يف  نشهد  الوطني  الصعيد  .وعىل  وقيمه 
امتداده  عن  مجتمعنا  سلخ  محاوالت  األخري 
وأصوله ، وإشغالنا يف الهموم اليومية واالبتعاد 

عن الخطاب الوطني  ، والرتكيز 
وامتيازات     حقوق  تحصيل  عىل 
السياسة  يف  اكثر  واالندماج 
بعقالنية  والتحدث  االرسائيلية 
"سيحقق  ذلك  الن  وواقعية 
لو  حتى   ، والحقوق"  املصالح 
القضايا  تحييد  كان عىل حساب 
لطاملا  التي  الوطنية  والثوابت 
يعيش  زال  ما  كشعب  ميزتنا 
واالستيطان  والحصار  اللجوء 
العمل   . والعنرصية  واالحتالل 
وحدوي  وطني  كعمل  الشعبي 
هذه  مواجهة  يمكن  ال   : جامع 
وموحد  جماعي  عمل  خالل  من  إال  التحديات 
أعىل  يف  واالجتماعية  الوطنية  القضايا  يضع 
سلم أولوياته ، اللجان الشعبية يف القرى واملدن 
ان تعرب  العربية مع تطويرها وتفعيلها يمكن 
عن وحدة مركبات مجتمعنا وإجماعه كشعب 
رغم االختالفات السياسية والفكرية ، والوقوف 
يف وجه محاوالت املؤسسة اإلرسائيلية منذ عام 
.العمل  وطوائف  جماعات  جعلنا  يف   1948
مجتمعنا  إىل  يعيدنا  والجماهريي  الشعبي 
التي  السلطة  مؤسسات  عن  بعيًدا  وهمومه 
جيدين"  و"مواطنني  أتباًعا  وتريدنا  تهمشنا 
الوطنية  بثوابتنا  تمسًكا  أكثر  ويجعلنا   ،
يف  الجماعية  وذاكرتنا  هويتنا  عىل  للحفاظ 
من  .العمل  واألرسلة  التشويه  محاوالت  ظل 
املشرتك  إليجاد  يحتاج  الشعبية  اللجان  خالل 
يعرب  وهذا  الخالفات  عن  ع  والرتفُّ به  والتمسك 
، فمجتمعنا  والتزام وطني وديني  عن نضوج 
ويف هذه املرحلة يحتاج إىل قيادات محلية واعية 
الوحدة  عىل  تحافظ  جامعة  رؤية  وصاحبة 

املجتمعية والسلم األهيل واإلجماع الوطني .

بقلم األستاذ رؤوف حمود
رئيس اللجنة الشعبية - مجد الكروم 

العمل الشعبي كرافعة سياسية واجتماعية 
في المجتمع العربي في الداخل  
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يُتغنى  شعار  مجرد  ليست  الوطنية 

يحمله  وممارسة  مفهوم  ،بل  به 

االنتماء  معنى  حقيقة  أدركوا  أناس 

ال  والوطنية  معانيه،  بكل  للوطن 

ممارسة  أو  مجرًدا  معنى  تحمل 

مفهومة مسبًقا وفق معيار ثابت، بل 

الظروف  وفق  املمارسة  تلك  تخضع 

تغري  مع  وتتغري  الواقعية  واملعطيات 

النبي محمد صىل  الظروف. عرب  تلك 

الله عليه وسلم عىل سبيل املثال- عن 

والله  قال  حني  التاريخ  سطرها  بكلمات  لبلده  وانتمائه  وطنيته 

انك احب البالد ايل ولوال أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت قاصًدا 

التي  التضحيات  التاريخ  لنا  وسطر  املكرمة.  مكة  بلده  بذلك 

قدمتها شعوب كثرية من أجل أوطانها وتمسكها بالقيم الوطنية 

الالتينية  أمريكا  دول  حتى  العربي  بالعالم  مروًرا  ڤيتنام  من 

واملقال هنا اليتسع للتفاصيل.

الفلسطيني خاصة وعىل صعيد  الداخل  للوطنية عندنا يف  ولكن 

الشعب الفلسطيني عامة مفهوم مميز وخصوصية وقد ال يكون 

ووعي  وفهم  إلدراك  تحتاج  عندنا  فالوطنية  العالم،  يف  نظري  لنا 

ل هذا الشعار بأمانة وإخالص ومصداقية  وتعاٍط بمسؤولية وتحمُّ

وقراءة واقعية عميقة بعيدة عن الخيال والعواطف، فهي الحرص 

عىل التمسك باألرض واملقدسات والهوية القومية والدينية وعدم 

والتحصن  املحتل  مع  والتماهي  العمالة  مستنقعات  يف  السقوط 

ضد محاوالت محو هويتنا أو تحريف الخطاب السيايس بصورة 

تتناقض مع مبادئنا ومفاهيمنا الوطنية السياسية. 

القراءة  األصيل هو  الرشيفة واالنتماء  الوطنية  استحقاق  إن من 

الخاطفة  القراءة  ألن  الكنيست  انتخابات  ملوضوع  الصحيحة 

تبقى من مفاهيم  ما  القضاء عىل  الخاطئة تساهم يف  واملمارسة 

وطنية طاهرة لدى أبناء جيلنا واألجيال القادمة .

شعبنا  أبناء  شاهد  حكومات  منابرها  عىل  من  الكنيست  أفرزت 

من  تم  التي  الظاملة  العنرصية  سياستها  واملبارش  الحي  بالبث 

خاللها مصادرة األرايض أو محاولة محو الهوية القومية الوطنية 

أبناء شعبنا  الحروب عىل  العربية وشن  لغتنا  والتقليل من شأن 

األعزل وطمس معاملنا الدينية وهدم البيوت ومحو القيم الوطنية 

الرشيفة األصيلة من أبناء هذا الجيل يف هذه املرحلة، ولطاملا شهد 

منربالكنيست عىل تغيري لغة الخطاب لدى أبناء شعبنا وتغري سلم 

األولويات لتنزل األرض واملقدسات وحق العودة والعيش بكرامة 

اليومية،  املعيشية  القضايا  السلم  هذا  ليتصدر  السلم  أدنى  إىل 

قاضية بذلك عىل الهيبة الوطنية والنضال العزيز والهوية االصلية.

وجودنا يف الكنيست يعني الرشاكة يف كل هذا واملساعدة يف طعنة 

الخناجر يف خارصة شعبنا من حيث ندري أو ال ندري . 

وتجنب   ، املعادلة  هذه  يف  الخوض  من  الرباءة  فان   ، هنا  ومن 

التعاطي مع التصويت والرتشح واالبتعاد عن مصدر وبال شعبنا 

هو ليس مجرد موقف ، بل موقف وطني بامتياز.

بقلم األستاذ يوسف كيال

 الكنيست ضياع 
للبوصلة الوطنية

 :25-6-2015 التحقيق  توثيق  من  املخابرات  إعفاء  قانون 
والذي يعفي جهاز املخابرات اإلرسائييل والرشطة اإلرسائيلية من 
توثيق التحقيقات بالصوت والصورة، وذلك ملدة خمس سنوات 

إضافية. وهذا يتيح التعذيب النتزاع االعرتافات.
21-7- الحجارة  راشقي  األطفال  بحق  األحكام  رفع  قانون 

2015: قانون ينص عىل إمكانية فرض عقوبة السجن ملدة عرش 
إلحاق  نية  إثبات  الحجارة، حتى من دون  سنوات عىل راشقي 

الرضر.
30- الطعام  عن  املرضبني  لألرسى  القرسية  التغذية  قانون 

التغذية  إجراء  من  االحتالل  سلطات  يمكن  قانون   :7-2015
القرسية لألرسى الفلسطينيني املرضبني عن الطعام.

رشطي  لكل  يجيز   :19-10-2015 الجسدي  التفتيش  قانون 
أنها منطقة ذات  فيها  الرشطة  قائد  أعلن  أو جندي، يف منطقة 
أخطار أمنية، أن يفتش أي شخص جسديًا يف الشارع، حتى من 

دون أن يكون مشبوًها.
 :25-11-2015 عاما   14 سن  دون  األطفال  محاكمة  قانون 
وينص القانون عىل أن املحكمة تستطيع أن تحاكم أطفاال من 
سن 12 عاما، لكن عقوبة السجن الفعيل تبدأ بعد بلوغهم سن 
12 عاما،  الجنائية هو  14 عاما، بحيث يصبح جيل املسؤولية 
ويمكن اعتقال طفل والتحقيق معه وبعد إدانته يتم إرساله إىل 

إصالحية مغلقة، ويبقى فيها إىل أن يبلغ 14 عام.
قانون مكافحة اإلرهاب 2016-6-15: يهدف اىل قمع الحريات، 
ورْضب النضال واملقاومة الشعبية، الفردية والجماعية. ويعطي 
نشاطات  أي  لقمع  الرشعية  والشاباك  الرشطة  جهاز  القانون 
العمل  تجريم  أي  اإلرسائيلية،  السياسات  ضد  احتجاجية 

السيايّس الفلسطيني.
قانون كامينتس 2017-5-4: قانون التخطيط والبناء تصحيح 
رقم 109 بعد تقديم توصيات كامينتس نائب املستشار القانوني 
للحكومة، يقيض بإضافة ومضاعفة العقوبات وهدم البيوت يف 

الوسط العربي.
1-1- املعّدل  إرسائيل  عاصمة  املوحدة  القدس  أساس  قانون 

2018: ويقيض القانون بأّن أي تغيري لقانون أساس: "القدس 
عاصمة إرسائيل"، يحتاج إىل أغلبية عددية من 80 نائباً.

إضافة  وهو   :7-3-2018 الشهداء  جثامني  احتجاز  قانون 
لقانون مكافحة االرهاب يتيح احتجاز جثامني الشهداء منفذي 
العمليات دون سقف زمني ملزم، وفرض رشوط عىل جنازاتهم 

من قبل "قائد املنطقة".
7-3- القدس والجوالن  الدائمة من أهايل  قانون سحب اإلقامة 

2018: يجيز لوزير الداخلية اإلرسائييل، سحب الهوية املقدسية 
االحتالل،  له  نسب  حال  يف  الجوالن  اهل  من  الدائمة  اإلقامة  او 
القانون  تعريف  بموجب  "إرهابية"،  عملية  ارتكاب  تهمة 

اإلرسائييل لإلرهاب.
يحظر  والذي   ،20-6-2018 جنسيا(  )الشواذ  املثليني  قانون 
التمييز عىل أساس امليل الجنيس أو الهوية الجندرية: صّوت نّواب 
أيمن عودة، د. يوسف جبارين،  الجبهة لصالحه )دوف حنني، 
من  املشرتكة  اعضاء  باقي  قاطعه  فيما  سليمان(،  توما  وعايدة 
العربية للتغيري والتجمع والحركة االسالمية، االمر الذي ادى اىل 

مرور القانون بفارق صوت واحد )37 مع مقابل 36 ضد(.
2-7- والشهداء  األرسى  رواتب  مخصصات  خصم  قانون 

2018: ويقيض بأن يتم خصم قيمة املبالغ التي تدفعها السلطة 

الفلسطينية لألرسى وذويهم، من عائدات الرضائب التي تجبيها 
سلطات االحتالل، وتجميدها يف صندوق خاص.

19- اليهودية  للشعب  القومية  الدولة  إرسائيل  أساس:  قانون 
اليهودي  الشعب  دولة  هي  إرسائيل  ان  عىل  وينص   :7-2018
وحدها  العربية  اللغة  وأن  املوحدة  الكاملة  القدس  وعاصمتها 
اليهود ولم  أمام قدوم  الدولة مفتوحة  الرسمية، وأن  اللغة  هي 
وتعمل  قومية  قيمة  االستيطان  تطوير  الدولة  وتعترب  الشتات، 
ألجل تشجيعه ودعم إقامته وتثبيته، ويمنح اليهود وحدهم حق 

تقرير املصري يف إرسائيل.
أمام  مبارشة  دعاوى  رفع  من  الضفة  فلسطينيي  منع  قانون 
منع  إىل  يهدف   :26-7-2018 اإلرسائيلية  العليا  املحكمة 
الفلسطينيني يف الضفة املحتلة، من التوجه مبارشة إىل املحكمة 
العليا اإلرسائيلية، بالتماسات ضد قرارات صادرة عن سلطات 

االحتالل، والحكم العسكري.
لألرسى  االعتقال  فرتات  تخفيض  مضاعفة  بمنع  قانون 
تعديل  وهو   :5-11-2018 االحتالل  سجون  يف  الفلسطينيني 
للمادة 68أ من قانون السجون لعام 1971، ويقضب باستثناء 

األرسى الفلسطينيني "األمنيني" من اإلفراج اإلداري املوسع.
قانون منع تقليص فرتات سجن األرسى الفلسطينيني -25-12

2018: يُحرم بموجبه األرسى الفلسطينيني املتهمني بالقتل من 
تخفيض ثلث مدة الحكم، استنادا للقانون اإلرسائييل "مكافحة 
أمن  عىل  خطراً  يشكلون  أنهم  بدواعي   ،"2016 لعام  االرهاب 
محكومياتهم  فرتات  يقضوا  أن  ويجب  ومواطنيها  "إرسائيل" 

كاملة.

قوانني صودق عليها بالقراءة األوىل يف كانون اول 2021:

االقتحام والتفتيش دون امر محكمة:
وهو قانون يسمح للرشطة اإلرسائيلية بإجراء تفتيش دون أمر 
القانون  ألنظمة  وفقا  به  معمول  هو  كما  املحكمة  عن  صادر 
بادر  الذي  الجنائي  القانون  عىل  التعديل  الجنائي.ويتيح 
 60 بأغلبية  عليه  وصودق  ساعر،  جدعون  القضاء  وزير  إليه 
ومعارضة 58 من أعضاء الكنيست، املجال للرشطة اإلرسائيلية 
صالحيات  ومنحهم  العربية،  البيوت  اقتحام  االحتالل  وجيش 

تفتيشها دون أمر من املحكمة.
قانون يسمح بتدخل الجيش بمهام مدنية )خدمة أهداف أمنية 

قومية(:
أمنية  أهداف  وتعزيز  القومي"  "األمن  عىل  الحفاظ  بحجة 
إرسائيلية، صودق عىل بند يتيح للجيش اإلرسائييل إرسال قوات 
معززة خاصة للرشطة ومكتب رئيس الحكومة والوزارات، وذلك 
القانون "خدمة  تأدية مهام مدنية بموجب ما أسماه  يف سياق 
أهداف أمنية قومية"، عىل أن يتم العمل بهذا القانون حتى نهاية 

عام 2024.
قانون خدمات االمن:

تعديل قانوني جديد ينص عىل تعزيز مصلحة السجون بجنود 
من الجيش اإلرسائييل، بموجب قانون "خدمات األمن". ويهدف 
الفلسطينيني،  األرسى  عىل  الخناق  تضييق  اىل  التعديل  هذا 
وإضفاء رشعية عىل قمعهم، وسلب أبسط حقوقهم. ويتم العمل 

بهذه التعديالت حتى نهاية ديسمرب/كانون األول 2024.

قائمة بأخطر القوانين 
العنصرية منذ 2015 

وحتى االن

انتصاًرا حلق العودة
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أهلها  من  النقب  ارض  لسلب  مخطط  وهو 
اإلرسائيلية  الحكومة  بني  بالتعاون  االصليني 
ما  وهو  "كاكال".  اليهودي  القومي  الصندوق 
أعلنت  وفيه   ،"2020 النقب  عليه "خطة  أُطلق 
الصندوق  مع  وبالتعاون  اإلرسائيلية  املؤسسة 
300 ألف  القومي اليهودي عن نيتها باستقدام 
السكان  تهجري  عرب  النقب،  إىل  جديد  مستوطن 
باإلضافة  لألرض،  ملكيتهم  ونزع  له  األصليني 
املنطقة،  تلك  يف  آخرين  ألف   200 توظيف  إىل 
من  األرض  سلب  املخطط  هذا  من  والهدف 
عرب  املراعي  من  وحرمانهم  األصليني  السكان 
والهدف  إليها.  القطعان  عودة  ومنع  تحريجها 

خلق واقع جغرايف وديمغرايف جديد يف النقب.
ويف 14 تموز من العام 2020 كشفت صحيفة 
"هآرتس" أن الصندوق القومي اليهودي أطلق 
40 ألف دونم من أرايض  عمليات لتشجري نحو 
من  األرايض  هذه  أصحاب  إبعاد  بهدف  النقب، 
عنها، ومنعهم  تلول  وأبو  السالم  قريتَي شقيب 
من استخدامها ألغراض الرعي والزراعة، وأقّرت 
عملية  أن  مختلفة،  نقاًل عن مصادر  الصحيفة، 
التشجري جاءت تحت "ذريعة منع البدو العرب 
من السيطرة عىل هذه األرايض باّدعاء أنها أراٍض 

للدولة".
عىل  يدها  وضع  اإلرسائيلية  املؤسسة  وتحاول 

نحو مليون دونم من األرايض العربية املتبقية يف 
النقب، بزعم أنها أرايض دولة. 

املؤسسة  تسلبها  عربية  قرية   35 النقب،  ويف 
القرى  هذه  يقطن يف  االعرتاف،  االرسائيلية حق 
قرابة 150 ألف فلسطيني منذ عقود، يعيشون يف 
ظروف معيشية صعبة جًدا، دون كهرباء وماء، 

وبنى تحتية، ومؤسسات تعليمية، وصحية.
إرسائيل"  أرايض  "سلطة  تُسمى  ما  وتسعى 
الستئناف مخطط تحريش أرض النقع يف النقب 
وهي أمالك خاصة ولها أصحاب، بعد أن أوقفت 
ضد  النقب  يف  الشعبية  الهبة  أعقاب  يف  حملتها 
عرشة  عن  يزيد  ما  نحو  قبل  املخطط  تنفيذ 
أشهر. وصدق وزير املالية ليربمان عىل استمرار 
حملة التشجري بهدف "الحفاظ عىل األرض من 
ويستهدف   .2023 العام  أواخر  لغاية  الغزاة" 
التشجري نحو 30 ألف دونم بملكية خاصة ألهال 

من قرى عربية مسلوبة االعرتاف. 
أرايض  تجريف  االرسائيلية  املؤسسة  وتواصل 
النقب وتخريب محاصيلهم  العرب يف  املواطنني 
إىل  باإلضافة  األسايس،  رزقهم  الزراعية، مصدر 
تم  إذ  العربية،  العائالت  وترشيد  بيوتهم  هدم 
مرات   208 العراقيب  قرية  أهايل  مساكن  هدم 
لبناء  األهايل  يعود  مرة  كل  ويف  اليوم،  لغاية 

مساكنهم من جديد.

إعداد هيئة التحرير

شارك الربوفيسور إبراهيم أبو جابر نائب رئيس حزب الوفاء واإلصالح، يوم مخطط تشجير النقب
مع  توعوي حواري  برنامج  مقاطع، ضمن  2022-10-18، كصوت  الثالثاء 
الطالب، نظمته املدرسة األهلية قلنسوة، حيث استضافت شخصيات معارضة 
وأخرى مؤيدة النتخابات الكنيست، وفتحت املجال للطالب ملحاورة الضيوف، 

واالستماع إىل وجهات نظرهم.
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صور من األمسية الوطنية، التي نظمها حزب الوفاء واإلصالح-فرع النارصة، 
مساء الجمعة 2022-10-21، يف ساحة بيت عضو الحزب األخ أمجد عابد، 

تحت عنوان:
#ملاذا_ ندعو_إىل_مقاطعة انتخابات_الكنيست؟!

حيث، قدم املحارْضة عضوالحزب الُقْطِري:
األستاذ يوسف كيال 

صور من األمسية الوطنية، التي نظمها حزب الوفاء واإلصالح- فرع طمرة، 
مساء اإلثنني 2022-10-24، يف ساحة بيت مسؤول الحزب األخ محمود 

ذياب، تحت عنوان:
#ملاذا_نقاطع_ انتخابات_الكنيست؟!

حيث، قدم املحارْضة الربوفيسور إبراهيم أبو جابر
 نائب رئيس حزب الوفاء واإلصالح.
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صور من األمسية الوطنية التي نظمها حزب الوفاء 
واإلصالح-فرع جديّدة املكرمساء السبت -17-10

2022 يف ساحة بيت مسؤول الفرع األستاذ يوسف 
كيال- وسط حضور طيب- تحت عنوان:

مقاطعة الكنيست
أسباب وبدائل 

حيث كانت مداخلتان للدكتور حسن صنع الله
 واملحامي زاهي نجيدات عضوي الحزب الُقْطري.

#صوت_المقاطعة_ُيَدّوي_في_الميدان


