
نشرةنشرة

اء اءا��و��ف واإلصالحواإلصالح      ا��و��ف

اء 
تم

.ان
.. 

ن�اء
. ب

.. 
فاء

إلكتروني�ةو

كانون األول/2021

أ.سامي حلميالشيخ حسام أبو ليل

نشرة الوفاء بحلتها الجديدة بدًءا من عدد كانون الثاني/2022
باحترام هيئ�ة التحرير

ترقبوا

نحن مما ُيسّم النهج الجديد براء !

أيها السائق 
رحمة باهلك

التطبيع وأثره السلبي 
على الدول المطبعة

 المغرب كمثال

قرية الطابغة 
المهجرة 

قضاء طبريا

د. حسن صنع الله



نشرة الوفاء2

بقلم الشيخ حسام أبو ليلكلمة العددكلمة العدد
رئيس حزب الوفاء واإلصالح

ال تقلقل
حارة الرشف

شارع خان الزيت

الواد

عقبة الخالدية

الحي اليهودي

بيت حباد

هجاي

الحشمونائيم

أيها السائق 
رحمة باهلك

ال لسياسة االنتقام من أسرى شعبن�ا
سجن  من  أنفسهم  تحرير  شعبنا  أرسى  من   6 استطاع  خاللها  من  والتي  الحريه"  "نفق  حادثه  منذ    
جلبوع "املحصن"، ُسجلت يف السجون االرسائيليه عدة حاالت اعتداء وتنكيل باألرسى، االعتداءات املذكورة 
ال تفسري لها إال الرغبة يف االنتقام جراء حادثة النفق التي هزت أركان األجهزه األمنيه اإلرسائيليه، وال سيما 
تلك املرتبطة بمصلحه السجون. االنتقام طال االسريات ايضا يف سجن الدامون، حيث تم اإلعتداء عليهن 
أيًضا، أم االعتقاالت اإلدارية فهي االنتقام الدائم، والتي حاربها املعتقلون بأمعائهم الخاوية، آخرهم املعتقل 

هشام أبو هواش، املرضب عن الطعام لليوم الـ131 عىل التوايل.
إزاء كل ذلك، نذّكر أنفسنا أواًل وأهلنا ثانيًا، بأال ننىس أرسانا،مرددين "الحريه ألرسى الحريه".

االعتراف ِب "قانون القومية" 
 لروايتن�ا

ٌ
نسف

 نؤكد مرة أخرى أن قانون القومية العنرصي جاء باألساس ليتنكر لوجودنا وهويتنا الفلسطينية األصيلة 
عىل هذه األرض ولسلب حقوقنا.

إزاء السادية اإلرسائيلية التي يحملها القانون املذكوريف طياته، ال بد من من الثبات عىل مناهضة "القانون" 
يهودية   " بات يعرتف ب  بني جلدتنا من  علينا من  أطل  أي وقت مىض، سيما وقد  وأكثر من  اآلن  إياه، 

الدولة"، بل ويطالبنا باالعرتاف، يف مشهد لم نكن نتخيله يف أسوأ أحالمنا.

ال للتحريض المنفلت على
 فضيلة الشيخ رائد صالح

منذ أول لحظة حط فيه فضيلة الشيخ رائد صالح أقدامه خارج سجن مجدو  يوم الثالث عرش من الشهر 
البعض  إداريًا، وذهب  التحريض اإلرسائيلية مطالبًة باعتقاله  أبواق  الجاري بعد محكومية ظاملة، انربت 
إىل أبعد من ذلك يف " أسئلته اإلعالمية" لبعض " الخرباء" حول ما إذا كان بإمكان املؤسسة اإلرسائيلية 
االستمرار بالتعاطي مع فضيلته ضمن قواعد" القانون" ، كل ذلك للحصول عىل  الحد األدنى، وهي التهيئة 
العتقال جديد للشيخ، يف مشهد جيل للمالحقة السياسية واالضطهاد القومي والديني، الذي يطال قيادات 
أخرى من شعبنا، كفضيلة الشيخ كمال خطيب رئيس لجنة الحريات الذي يواجه الئحة اتهام عىل خلفية 
مقيد  يزال  ال  الذي  كناعنة  محمد  أسعد  أبو  واألخ  به،  الخاصة  الفيسبوك  صفحة  عىل  املنشورات  بعض 

الحركة عىل خلفية خطابه املنارص ألهلنا يف حي الشيخ جراح.
ورًدا عىل هذا السياسة الظاملة، ال بد من الوحدة و الصمود والثبات عىل املواقف التي تنترص لثوابت شعبنا 

وعدم الرتدد قيد أُنملة.

رويدك يا سائق املركبة أو الدراجة ..., ِلَم الرسعة والتهور, ِلَم 

الشارع واألذى بترصفاتك,  الناس يف  اإلزعاج والتضييق عىل 

األدب  عىل  والتمرد  السري  نظام  بمخالفة  األهداف  تتحقق  ال 

واالحرتام, أليس فيما ترى من مآيس الشوارع عربة؟!

 صحتك ومستقبلك له قيمة، ال تُفّرط وال تُضيّع, ارحم نفسك 

ارحم  السنني,  ومعاناة  والوقت  املال  وخسارة  اآلالم  ووفر 

أهالً يحبونك قد يعانون أملاً وجهداً إن أُصبَت أو توفيت، أمك 

وأبوك، أختك وأخوك، زوجك وأوالدك.

الله  من  هبة  قدراتك، جسمك وصحتك  إىل  بحاجة  مجتمعك 

وأمانة ليس من حقك التساهل فيها.

سخرية  فهذا  ذلك,  الله  قّدر  بالرضر  تسببَت  إذا  تقل  ال 

واستهتار, فالله وضع لنا األسباب ووهبنا العقل.

طريق  يف  خرجوا  وريحانتهم  أهليهم  زهرات  أطفاالً  إرحم 

مدرستهم أو يف حاجٍة ما, أهلهم يف انتظار عودتهم لتحقيق 

آمالهم وسعادتهم, فِلَم تعذبهم بفقدانهم أو آالم إصاباتهم؟!!

تنتظره  عائلة  إىل  ليعود  عيش  لقمة  يف  خرج  عامالً  إرحم 

يصبحوا  أو  يمسوا  فال  والفرح،  األمل  مستقبل  معاً  ليخّطوا 

بسببك أيتاماً وثكاىل، فقدوا أباً رحيماً أو أماً رؤوماً أو زوجاً 

حبيباً..., أو يعيشوا بعجز بني الجدران.

رويدك يا أخي ويا بني ورحمة بمعلم أو طبيب أو موظف... 

خرج يخدمك ويخدم أهلك ومجتمعك. 

"الراحمون يرحمهم الرحمن, إرحموا من يف األرض يرحمكم 

من يف السماء"

إن كنت ال ترىض األذى لنفسك أو ألحد من أهلك بسبب جاهل 

ومتهور فال ترضه للناس.

فكم  هواه,  عىل  يترصف  لفرد  ملكاً  وليس  للجميع  الشارع 

ودماء  خصومات  إىل  وعربدات  مخالفة  ترصفات  جّرت 

وعداوات, وكم جّرت اىل غرامات ومالحقات.

 إن ظلمتهم فستعيش ندماً وأملاً طول حياتك.

سائق  ونبهك  ترصف  يف  أخطأَت  إن  الكريم,  السائق  أيها 

آخر فال حرج من االعتذار وتصحيح الخطأ, وإن كان قبيلك 

فكم  روحك",  ل  "وَطوِّ وسامح  أنت  فاصرب  مسيئاً  متهوراً 

جّرت العصبية الزائدة إىل مصائب وندم.

املركبة وسيلة نقل ال وسيلة قتل.

 الواجب التزام النظام واالحرتام لينعم الجميع باألمان.

بالصرب وطول البال تنال الثناء وصالح الحال 

من يزرع الشوك يدميه   ومن يزرع الورد يجنيه.
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بقلم د. حسن صنع الله

التطبيع وأثره السلبي على الدول المطبعة
 المغرب كمثال

التطبيع  قافلة  إىل  ة  امُلنَْضمَّ العربية  الدول  ما تحظى  عادًة 
مع املؤسسة اإلرسائيلية إىل ترحيب وتشجيع الدول العربية 
اىل  فانضمام دول جديدة  والسبب واضح وجيل،  املطبّعة، 
املغرب  دولة  كانت  وقد  الحلف.  هذا  يقوي  التطبيع  دائرة 
"كمؤسسة رسمية" سادس دولة عربية تطبّع عالقاتها مع 
األمريكي  الرئيس  ترامب  إعالن  بعد  اإلرسائيلية،  املؤسسة 
االرتباط  مكاتب  ستفتح  أنها  الرباط  وتأكيد  السابق 
القرن  تسعينات  يف  اإلرسائيلية  املؤسسة  مع  أقيمت  التي 
ستسهل  وأنها   ، الثانية  األلفية  مطلع  وأغلقت  املايض، 
والسياح  املغاربة  اليهود  لنقل  املبارشة  الجوية  الرحالت 
اإلرسائيليني من وإىل املغرب، ومن ثم القيام بفتح سفارات 
يف كال البلدين، هذا باإلضافة اىل تفاهمات تشمل املجاالت 
خطوة  حظيت  وقد  والسياحية.  التجارية  االقتصادية، 
املغرب هذه برتحيب وتشجيع من ثالث دول عربية سبقتها 

اىل التطبيع وهي مرص، اإلمارات والبحرين.
سبق  قد  كان  السابق  األمريكي  الرئيس  ترامب  عهد  يف 
والسودان  البحرين  االمارات،  من  كل  تطبيعه  يف  املغرب 
هذا  عهد  يف  املطبّعة  الرابعة  الدولة  هي  املغرب  لتصبح 
الرئيس. وكانت مرص أول دولة عربية وقعت "اتفاق سالم" 
مع املؤسسة اإلرسائيلية عام 1979، وتالها األردن بتوقيع 

اتفاقية وادي عربة عام 1994.
ترحيب بعض الدول العربية املطبّعة بإعالن الواليات املتحدة 
الصحراء  كامل  عىل  املغرب  بسيادة  االعرتاف  االمريكية 
يتجزأ  ال  كجزء   ،1975 العام  منذ  عليها  املتنازع  املغربية 
من صفقة التطبيع املغربي مع املؤسسة اإلرسائيلية كان له 
أثر كبري عىل توتر العالقات املتوترة أصاًل بني املؤسستني 

الحاكمتني يف املغرب والجزائر، كما عزز هذا التوتر حديث 
الجانب األمريكي عن صفقات أسلحة متطورة مع املغرب 
كهدية لها عىل التطبيع. فالجزائر التي أعربت عن استيائها 
من تطبيع جارتها املغرب مع املؤسسة اإلرسائيلية، رأت يف 
هذا التطبيع استهداًفا ألمنها واستقرارها واستجالبًا للعدو 

الصهيوني اىل حدودها.
والخالف  األزمة  عمق  تعرف  التي  اإلرسائيلية  املؤسسة 
الكالسيكي بني املؤسستني الحاكمتني يف املغرب والجزائر، 
صيف  ففي  مصالحها،  يخدم  بما  تأجيجها  اىل  تسعى 
القبائل،  منطقة  يف  الغابات  يف  حرائق  اشتعلت   2021
ويف  وراءها.  بالوقوف  املغرَب  إثرها  عىل  الجزائُر  واتهمت 
أثناء  "لبيد"  اإلرسائييل  الخارجية  وزير  رصح   2021 آب 
الجزائر  تلعبه  الذي  الدور  للرباط "أنه قلق بشأن  زيارته 
يف املنطقة، وتقارب الجزائر مع إيران والحملة التي تقودها 
يف  مراقب  اإلرسائيلية كعضو  املؤسسة  قبول  الجزائر ضد 
الجزائر  بني  الحًقا  العالقة  وتأزمت  االفريقي".  االتحاد 
املغرب  مع  عالقاتها  بقطع  الجزائر  قامت  حيث  واملغرب، 
الطائرات  وإصدار أمر بإغالق فوري ملجالها الجوي أمام 
عدم  الجزائر  قررت   2021 أول  ترشين   31 ويف  املغربية، 
وتستعد  األوروبي،  املغاربي  الغاز  أنابيب  خط  تجديد 

لتشغيل أنبوب بحري مبارش إىل أسبانيا.
هناك تخوف كبري أن تصل القطيعة بني املغرب والجزائر، 
أكرب مستوردين للسالح يف القارة األفريقية، إىل صدام مسلح 
تجني ثماره اإلرادة األجنبية التي تحدثت عنها الجزائر يف 
إشارة غري مبارشة ألمريكا وفرنسا واملؤسسة اإلرسائيلية. 
والواضح أن التطبيع املغربي واالعرتاف األمريكي بالسيادة 

املغربية عىل الصحراء وما تاله من أحداث بني البلدين شكل 
نكسة لعودة العالقات املغربية الجزائرية التي استُأنفت عام 
12 عاًما. والواضح أن القطيعة  1988 بعد قطيعة دامت 
اقتصاد  تكبّد  كونها  خارجية،  أجندات  تخدم  البلدين  بني 
البلدين عرشات املليارات من اليورو هات سنويا، هذا ناهيك 
كال  فإن  يبدو  ما  وعىل  الجانبني.  بني  التسلح  سباق  عن 
البلدين يخضعان لحالة من االستقطاب اإلقليمي والعاملي 
البلدين  بكال  تدفع  الحالة  وهذه  األفريقية،  القارة  حول 

للعودة إىل خالفاتهما الكالسيكية ومن نقطة الصفر.
اىل  أقرب  الجزائر  يف  الحاكمة  املؤسسة  مخاوف  تكون  قد 
الواقع كونها ال تُخفي عداءها للمؤسسة اإلرسائيلية، وتدعم 
بشكل كامل الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وتخوف 
للمؤسسة  خلفية  ساحة  املغرب  يصبح  أن  من  الجزائر 
اإلرسائيلية وحلفائها لتنفيذ مخططات أمنية ضد الجزائر 
اإلرسائيلية  للمؤسسة  أن  يرى  فالجزائر   ، مربراً  وشيئا 
وحلفائها دور يف توتر العالقات مع املغرب. ومن البديهي 
دول  بني  يجمع  وقوي  حقيقي  مغاربي  اتحاد  إقامة  أن 

املغرب العربي ليس من مصلحة املؤسسة االرسائيلية. 
الجزائري  الشعبني  عىل  يبقى  الرهان  إن  نقول  ختاًما 
واملغربي بخالف الطبقة السياسية الحاكمة يف كال البلدين، 
بدأت  وتالحم  أخّوة  وعالقات  روابط  تجمعهما  فالشعبان 
دوًرا  للمغاربة  وكان  البغيض،  الفرنيس  االستعمار  ضد 
تاريخيًا يف دعم الثورة الجزائرية، وياُلحظ أن هناك بعض 
يطالبون  البلدين  كال  يف  األهيل  املجتمع  وأقطاب  النخب 
التفاهم  منطق  وتغليب  بالجلوس  الحاكمتني  املؤسستني 

وروابط االخّوة التي تربط كال الشعبني.

بي�ان نحن مما ُيسّم النهج الجديد براء !
إننا يف حزب الوفاء واالصالح براء من أقوال رئيس القائمة املوحدة د.منصور عباس، املدانة أصاًل، و التي جاءت يف املقابلة معه اليوم أثناء انعقاد "مؤتمر 

إرسائيل لألعمال"تحت شعار "إرسائيل ابنة 100 عام"، والذي نظمته صحيفة "غلوبس".

استمعنا للمقابلة كاملًة، وقد أرّص عباس عىل أن" دولة إرسائيل ُولدت يهودية وستبقى كذلك...". إن كالم د.منصور ما هو يف الواقع اال اعرتاف بقانون 

القومية ونسف للرواية الفلسطينية ومساومة رخيصة وممجوجة عىل ثوابت شعبنا، الذي وصف عباس نضاله ضد االحتالل اإلرسائييل ب" العنف"، ومن 

املؤسف مع هذا النهج أن نجد باستمرار من يربرون ويدافعون عنه.

الخنجر يف خارصة شعبنا وعصب حياته، وهي  بمثابة  للمجتمع اإلرسائييل، والتي هي  املتكررة واالسرتضائية  الواضح والترصيحات  املوقف  إزاء هذا 

القضية التي دفع شعبنا ثمنها شهداء ودماء وأرسى وجرحى عىل مدار عقود، فإن عىل القائمة املوحدة أن تكون واضحة وشفافة، هل هي مع حقوق 

شعبنا وثوابته، أم مع" النهج الجديد" وتقف وراءه؟!

حزب الوفاء واإلصالح

يف الداخل الفلسطيني

الثالثاء 21-12-2021
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نّظم حزب الوفاء واإلصالح بالتعاون مع املجلس املحيل 
جديدة املكر مساء الجمعة 3/12/ 2021ندوة بعنوان 
" العنف يف الداخل الفلسطيني تحديات وحلول"، حيث 
توىل عرافة الندوة أ.يوسف كيال مسؤول الفرع املحيل 
الذي قال يف مستهل  املكر،  للوفاء واإلصالح يف جديّدة 
والعنف  الدم  شالالت  عيل  أملا  تعترص  "قلوبنا  عرافته 
بجديّدة  مرورا  الفحم  أم  يف  وآخرها  يسترشي،  الذي 
املكر إىل كافة  القرى واملدن" ثم قال: "من حقنا، وحق 
أبنائنا وأحفادنا أن ينعموا بالحياه الكريمه الهادئه" ثم 
قال " كيل أمل أن هذه الغمامه ستزول"، وأردف كيال" 

علينا أن نكون، إما مباِدر او متفائل مع املبادرة".

جديده  املحيل  املجلس  رئيس  ملحم  سهيل  املهندس    
خاللها  من  رحب  حيث  األوىل  املداخلة  له  كانت  املكر، 
الكبري  الدور  عن  وتحدث   ، املحارضين  و  بالحضور 
"احتضان  يف  تلعبه  أن  املحلية  السلطة  بإمكان  الذي 
أن  أكد  و  النفوس"  يف  والتفاؤل  األمل  وزرع  الشباب 
تُعقد  حيث  العامة،  كاملكاتب  الثقافية  الرصوح  وجود 
فيها اللقاءات واألمسيات، التي من شأنها تزويد الشباب 
تزرع  أن  والحضارة، ومن شأنها  والثقافة  باملعلومات 
يف  والعطاء  واالنتماء  واملبادئ  األخالق  القيم  تغرس  و 
النفوس...  وأكد عىل أهميه األمل واألفق أمام الشباب، 
واملخدرات  السكر  السهر  من  يخرجهم  شأنه  من  ما 

والسالح إىل العمل .
قضية  يف  الواضحة  الرؤية   " بأن  كذلك  ملحم  وأكد 
األرض واملسكن هي أهم سالح وأهم سبب يف حل مشكلة 
العنف والجريمة" مستذكًرا األمل الذي دب يف الشباب 
يف جديّدة املكر عند املصادقة عىل مخطط طنطور.               
كانت  حجازي،  دانية  أ.  واألرسية  االجتماعية  الباحثة 
صاحبة املداخلة الثانية حيث رّكزت عىل أهميّة التوازن 
داخل  الطمأنينة  يبث  وذلك  وسلوكهما،  الوالدين  بني 
األرسة ألنهما القدوة األوىل لألوالد ومحط التقليد إيجابًا 
 ( سنة   10-12 بني  العمرية  الفئة  يف  بالذات  وسلبًا 
يتم  ففيها  مرحلة،  أخطر  هي  التي  الوسطية(  العمر 
هو    12-18 جيل  عن  تحدثت  ثم  الشخصية،  تكوين 
ووجّهت  باألصدقاء،  واالرتباط  الذات  عن  البحث  جيل 
حديثها لألمهات قائلًة يجب أن نقيض وقتًا طوياًل مع 
أوالدنا، فاألم كاإلسفنجة تمتص كل أحاديث الولد وتبدأ 
وجهت  ثم  ملشاكله،  حلواًل  وإعطائه  سلوكه  بتعديل 
اىل  بحاجة  فقط  ليسوا  األوالد   " قائلًة  لآلباء  حديثها 
الرعاية ) أكٌل ورشب، لباس وراحة وبيت(، لكن األمان 
القصة  وقراءة  الكرة  ولعب  والحوار  الجلوس  يتطلب 
كأصدقاء  األرحام   لزيارة  واملرافقة   الفيلم  ومناقشة 
وحّذرت املحارضة من خطورة تسّلط أحد الوالدين ألن 
الولد يميل إىل الوالد/ة املسيطر/ة" ودعت أ. حجازي 
املأل ودعت  املشاكل األرسية داخليًا وليس عىل  إىل حل 
وربط  أنفسهم  تثقيف  إىل  مداخلتها  ختام  يف  األهل 
هي  "التقوى  قالت:    ثم  واملدارس  باملساجد  أوالدهم 
سيبدأ  هنا  ون  الصحيح"،  الطريق  اىل  توصلنا  التي 

تحضري الجيل القادم .

 
بيت  كلية  يف  املحارض  محاجنة  جمال  سامي  الدكتور 
بريل تحدث يف مداخلته عن ظروف الداخل الفلسطيني 
بَُعيْد النكبة وتأثريها عىل البُنية االجتماعية قائاًل " نحن 
كولد يتيم" ثم تحدث عن شعار املرحلة يومها " دبّر 
بأن  االحصائية  ذكر  ثم  ولو عىل حساب غريك"  حالك 
%40 من الشباب العرب ما بني 24-18 عاًما هم بدون 
يف  اإلجرام  "عصابات  بالتايل  عمل،  أو  تعليمي  إطار 
االنتظار" وذكر كذلك أن النسبة بني الطالب الجامعيني 
العرب هي %70 إناث و%30 ذكور قائاًل ان هذا من 
بني  التكافؤ  انعدام  حيث  األرَُس  يف  خلل  إحداث  شأنه 
األوالد  إعطاء  رضورة  عىل  املحارض  وحّث  الزوجني، 
هو  االحباط  ألن  األزمات  مع  للتعامل  الكافية  املهارات 
االستطاعة   عدم  اىل  جمال  ونّوه  العنف  مسببات  أحد 
يف تشكيل مجتمع فلسطيني يف الداخل، وبقي اإلنتماء 
للعائلة أو الحمولة هو املهيمن وهذا ما ينعكس ويهيمن 
عىل السياسة املحلية وبالتايل يوصل اىل العنف، ثم أّكد 
الدكتور عىل رضورة أن يكون العلم غاية وليست وسيلة 
يغرّيوا  أن  املتعلمني  عىل  وأن  والجاه،  املال  لتحصيل 
 ( التمدن  عن  تحدث  ثم  األفضل  إىل  شخصياتهم  من 
الهاتف/ السيارة( التي هي بحد ذاتها جيدة ومطلوبة 

ولكنها " خربطت" القيم والعالقات. 

رئيس حزب الوفاء واإلصالح الشيخ حسام أبو ليل ،كانت 
له املداخلة األخرية الذي استذكر يف بدايتها أنواع العنف 
التي يعاني منها مجتمعنا وهي: العنف اإلعالمي، حيث 
العنف  اإليجابيات،  السلبيات عىل حساب  يتم تضخيم 
املالعب  الشوارع وعنف  عنف  االنتخابات،  يف  السيايس 
املحلية  السلطات  ليل  أبو  دعا  األخري  الصنف  وحول 
مسارات  وفتح  الرياضة  يف  التنويع  إىل  واملسؤولني  
أخرى عديدة من الرياضة وعدم حرص الرياضة يف كرة 

القدم التي ولألسف تتكرر فيها أحداث العنف. 
ثم نّوه اىل أّن نسبة الطالق يف الداخل هي %40 حيث 

األوالد هم الضحية وفقدان الحضن الدافئ.
احرتام  من  القيم،  وغرس  استعادة  رضورة  عىل  وأّكد 
الكبري اىل احرتام املعلم ثم احرتام الشارع. وأّكد رئيس 
حزب الوفاء واإلصالح عىل أهمية البيت قائاًل: " البيت.. 

البيت...البيت...أواًل وآخًرا".
ضد  دورها  بأخذ  الكبرية"  العائلة   " ليل  أبو  وطالب 
العنيفني أواملجرمني من أبنائها، وحّث املجالس املحلية 
دور  عىل  وأّكد  النافعة  الالمنهجية  الربامج  تفعيل  عىل 
الجديّة  تعميق  رضورة  مؤكًدا  املدرسة،  ثم  املسجد 
للمعلمني  الرتبوية  الدروس  تُعطى  بحيث  الرتبية  يف 
األهل  بني  التعاون  اىل  ودعا  الدور  لهذا  املؤهلني 
ختام  ويف  املحلية  والسلطة  املدرسة  وبني  واملدرسة، 
االنتباه  رضورة  مع  الوطني  الوعي  أّن  عىل  أّكد  اللقاء 
 ( الكبرية  بالقضايا  واالهتمام  يشغلنا   الذي  للمخطط 
اللغة...إلخ(  حفظ  العودة،  حق  الفلسطينية،  القضية 
من شأنه أن يحد من ظاهرة العنف وقال نحن اصحاب 

دور ادبي وتربوي ... نستطيع نستطيع نستطيع....

م 
ّ

الوفاء واإلصالح بالتعاون مع المجلس المحلي جديدة المكر ينظ
محاضرة بعنوان " العنف في الداخل الفلسطيين تحديات وحلول"
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ر لفضيلة الشيخ رائد  أبن�اء وأصدقاء الوفاء واإلصالح في زيارة تهنئ�ة بالتحرُّ
صالح مساء 2021-12-14، ومشاركة في االستقبال يوم 13-12-2021.

شارك أبناء الوفاء واإلصالح يف مراسيم استقبال فضيلة الشيخ رائد صالح يوم ال 13-12-2021 
ويف اليوم التايل 2021-12-14  قام وفد عريض من أبناء وأصدقاء الوفاء واإلصالح يف زيارة تهنئة 
بالتحرُّر لفضيلة الشيخ يف منتجع الواحة/أم الفحم، حيث ألقى الشيخ حسام ابو ليل رئيس حزب 
الوفاء واالصالح ورئيس الوفد كلمة عرب فيها عن الفرحة بتحرر الشيخ رائد صالح من السجن ، 
دون ِمنٍّة من أحد، بعد قضاء محكوميته الظاملة وأكد أبو ليل بأّن الفرحة غري مكتملة "ألّن الفرحة 
الكربى ستكون يتحرر جميع أرسانا ومعتقلينا"، وأضاف" سنفرح قريبا تحرير األرسى واملرسى، 

وتحريرهما يعني زوال االحتالل".
وناشد أبو ليل الجميع للتكاتف يف امليدان رجاالً ونساًء، وأصحاب الكفاءات مطالبون لنرصة ورفعة 
مجتمعنا، بالقلم باملال، أو بأي جهد آخر واستشهد بقول الشاعر: ال تحسبن املجد تمًرا أنَت آِكلُُه 

رِبا، فال مفاوضات عبثيه وال استجداء بل تضحيات ونضال وتعب. لن تبلَغ املجَد حتى تَْلَعَق الصَّ
القدس  و  تستحق،  والثوابت  فوطننا  رائد،  الشيخ  مواقف  أحبت  ألنها  جاءت  الوفود  "إّن  وقال: 

واألقىص يستحقان منا بذل الغايل والنفيس" .
القدس  من  تراب  ذره  يساوي  ال  الدنيا  مال  وأضاف"  أبًدا"  عليها  مساومه  ال  "الثوابت  وقال 

واالقىص".
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ً أوقافنا ليست مشاعا
أبناء الوفاء واإلصالح يشاركون يف صالة الجمعة التي أقيمت، دفاًعا عن مقربة القسام املهّددة باالستيالء والتصفية.

 الجمعة املوافق 10-12-2021

أبناء الوفاء واإلصالح يشاركون يف جلسة استئناف األهايل للمحكمة العليا عىل قرار مركزية حيفا لفتح ملف مقربة القسام.
اإلثنني 29-11-2021
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7 نرشة الوفاء

تصفحوا املوقع الرسمي 
حلزب الوفاء واالصالح االن
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بقلم د.حسن صنع الله

المصالحة الخليجية أسبابها 
يحررها أ.سامي حلميتوقيتها وانعكاساتها

فلسطيني�ات 
زاوية تعىن بالتاريخ والتراث الفلسطيين

تقع قرية الطابغة املهجرة عىل بعد 9 كيلومرت إىل الشمال من مدينة 
طربيا, وكان موقعها عىل ضفاف بحرية طربيا.

تم احتالل القرية عىل يد العصابات املسلحة الصهيونية يوم -4-5
بيوتها، ويقوم مكانها  أهلها وهدم معظم  تم تهجري  1948 حيث 
اليوم  أراضيها  وتُستخدم  شبعا  عني  بمستوطنة  يعرف  ما  اليوم 

كموقع سياحي وأرض للموايش والرعي.
ما زالت معظم معالم القرية األثرية قائمة حتى اليوم مثل : خان 

املينيا أو خربة الخان , خربة العريمة , خربة القور وتل الهنود.
 

بلغ عدد سكان قرية الطابغة قبل النكبة ب 3 سنوات أكثر من 300 
مساحة  ُقدرت  حيث  واملسيحيون  املسلمون  يسكنها  وكان  نسمة 

أراضيها سنة 1945 ب 5389 دونًما.
من أهم املعالم اإلسالمية للقرية:

• مسجد القرية : يرجع تاريخ عمرانه إىل فرتة السلطان قالوون، 
حيث أن النقوش املتبقية وطريقة العمران تدل عىل هذه الفرتة.

131 مرتًا  • مقام الشيخ إبراهيم : يقع يف مقربة القرية  بمساحة 
مربًعا وبه رضيح الشيخ , أجزاؤه العلوية يف الوقت الحايل مهدومة 

وذلك النعدام إمكانية الرتميم.
• مقام عيل السعد : تبلغ مساحته 21 مرتًا مربًعا.

 

من أهم املعالم املسيحية يف القرية:
املكان  القرية ثالث كنائس عىل فرتات متتالية ويف نفس  بُني يف   •
150 مرتًا منها، وحسب الرواية املسيحية  وكنيسة أخرى عىل بعد 
الكنيسة كانت  ،بأن تحت رضيح  امليالدي  الرابع  القرن  أواخر  من 
الصخرة التي وضع السيد املسيح عليه السالم عليها األرغفة األربعة 

التي باركها.
تم   , عرش  األثني  الرُُّسل  كنيسة  تُسمى  كانت  الرابعة  الكنيسة   •
كنيسة  بعد  فيما  وُسميت  امليالدي  الرابع  القرن  منتصف  إنشاؤها 

الرعاية ملار بطرس.

قرية الطابغة المهجرة قضاء طبريا

)خارطة القرية – عىل ضفاف بحري طربيا(

)التصوير الجوي ملكان القرية(

)صورة القرية قبل تهجريها سنة 1948(
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حدث في مثل هذا الشهر
كانون األول

الموضوع - الحدثالتاريخ
مجزرة غزة الثانية تسفر عن استشهاد 56 فلسطينيا1/12/1955
مجزرة مخيم البريج – غزة  تسفر عن استشهاد 10 فلسطينيين6/12/2002
الرئيس االمريكي دونالد ترامب يعلن في خطابه »خطاب القدس« أن “القدس عاصمة إلسرائيل”6/12/2017

7/12/1931
بدء المؤتمر اإلسالمي العام في المسجد األقصى المبارك والذي كان من أهم أهدافه حماية 

المسجد األقصى

8/12/1949
الجمعية العامة لألمم المتحدة تصدر قرار رقم 302 بتشكيل الوكالة الدولية إلغاثة الالجئين 

UNRWA الفلسطينيين
اندالع أحداث االنتفاضة األولى8/12/1987
احتالل مدينة القدس على يد البريطاني، الجنرال أللنبي9/12/1917

11/12/1948
الجمعية العامة في االمم المتحدة تصدر قرار رقم 194 الذي يقضي بإنشاء لجنة توفيق تابعة لها 

تهدف الى وضع القدس في نظام دولي دائم وتقرير حق الالجئين في الرجوع الى وطنهم 
ياسر عرفات يعلن خطة “السالم” الفلسطينية في خطابه أمام األمم المتحدة في جنيف11/12/1988
مجزرة حي الشجاعية– غزة  تسفر عن استشهاد 15 فلسطينيا11/12/2004

12/12/1973
افتتاح مؤتمر جنيف »للسالم« بحضور مصري وأردني وإسرائيلي برعاية  األمين العام لألمم 

المتحدة، والرئاسة المشتركة لكل من الواليات المتحدة واالتحاد السوفييتي 

13/12/1947
عصابة اإلرغون المسلحة  الصهيونية ترتكب مجزرة في قرية العباسية  استشهد على أثرها 9  

فلسطينيين من القرية
انطالقة حركة المقاومة  حماس14/12/1987

14/12/1998
المجلس الوطني الفلسطيني يصادق على إلغاء مواد من الميثاق الوطني الفلسطيني التي 

تشير إلى القضاء على دولة إسرائيل وذلك التزاما بمعاهدة واي بلنتيشين
دافيد بن غوريون يعلن بأن القدس ستصبح عاصمة لدولة إسرائيل ابتداء من 16/12/19491950/1/1
إبعاد 415 شخًصا من أعضاء حركتي حماس والجهاد اإلسالمي إلى مرج الزهور في جنوب لبنان .17/12/1992

18/12/1947
عصابة البالماخ الصهيونية ترتكب مجزرة في قرية الخصاص جانب سهل الحولة  استشهد على أثرها 

10 فلسطينيين من القرية
عبد القادر الحسيني يؤسس قوات الجهاد المقدس في فلسطين25/12/1947

 25/12/2008
 الحكم بالسجن ثالثين عاما على األمين العام للجبهة الشعبية أحمد سعدات بتهمة ضلوعه في

مقتل رحبعام زئيفي

27/12/2008
الجيش اإلسرائيلي يشن هجومًا جويًا وبحريًا وبريًا على قطاع غزة )هجوم بما يسمى الرصاص 

المصبوب)

30/12/1947
العصابات المسلحة الصهيونية ترتكب مجزرة في قرية الشيخ بريك  استشهد على أثرها 40 

فلسطينًيا من القرية

31/12/1947
عصابة البالماخ الصهيونية ترتكب مجزرة في قرية بلد الشيخ استشهد على أثرها 60 فلسطينًيا من 

القرية

31/12/1948
لواء شيفع في الجيش الصهيوني يرتكب مجزرة في قرية الجيز قرب الرملة تسفر عن استشهاد 

13 فلسطينيا من القرية
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تعقيب
اقتحام هرتسوغ للمسجد اإلبراهيمي ُمدان

إننا يف حزب الوفاء واإلصالح ندين بشدة اقتحام الرئيس اإلرسائييل يتسحاك 
هريتسوغ للمسجد اإلبراهيمي مساء أمس األحد" لالحتفال" بعيد الحانوكاة، 

برفقة غالة املستوطنني.
حظي  فقد  فيها،  املشاركني  الكنيست  تضع  التي  املواقف  هي  ومحزنة  مؤملة 
هرتسوغ، الذي كشف عن عمق صهيونيته، بأصوات األعضاء العرب بصفته" 
حمامة سالم"، وها هو يسعى لتهويد الخليل املدينة العربية اإلسالمية، حيث 
قال خالل اقتحامه " حقنا يف الخليل فوق كل الخالفات"، وهي رسالة أيًضا 

ألصحاب أوسلو وللمشاركني يف اإلئتالف الحكومي لعلهم يصحون.
فإذا كان هرتسوغ من أصحاب "حل الدولتني" يترصف عىل هذه الشاكلة وهو 

يف منصب الرئاسة، فكيف بغريه؟

حزب الوفاء واإلصالح
يف الداخل الفلسطيني

اإلثنني 29-11-2021

تعقيب

هي "بُرقة" وليست "حومش"

إننا يف حزب الوفاء واإلصالح نستنكر وندين الهجمة الرشسة التي تشنها، يف 
الفرتة األخرية، سوائب املستوطنني) الذين ال يوجد من بينهم حمائم سالم أو 
"غري عنيفني"( مصحوبًة بجنود االحتالل اإلرسائييل ضد أهلنا يف قرية برقة، 
"حومش"  مستوطنة  باتجاه  للمستوطنني  ملسرية  التصدي  حاولوا  الذين  
العودة  إىل  محاولة  يف   ، القرية  أرايض  عىل  واملقامة  عام2005  منذ  املخالة 
قرى شمال  عدة  مداخل  أغلقت  قد  االحتالل  قوات  وكانت  من جديد،  أليها 
نابلس- التي أبت أن تقف مكتوفة األيدي- وقمعت الشبان الفلسطينيني، ما 

أدى إىل وقوع عرشات اإلصابات.

اليوم  األسبوعي  اجتماعها  تعقد  اإلرسائيلية  الحكومة  أن  للنظر  والالفت 
تحتله،  أرض  شرب  كل  يف  وجودها  "رشعنة"  يف  إمعانًا  املحتل،  الجوالن  يف 
من  املتحدة  األمم  رأسها  وعىل  العاملية  املؤسسات  أين  السؤال:  يُطرح  وهنا 
هذا االنتهاك الصارخ للقانون الدويل، وقبل ذلك وبعده، أما آن األوان إلعادة 
النظر يف مسار املفاوضات العبثية، واألجندات الدخيلة التي جّرأت هؤالء عىل 

شعبنا ومقدساته ومقدراته ؟!.

حزب الوفاء واإلصالح  
يف الداخل الفلسطيني
األحد 26-12-2021

تعقيب

االعتداء عىل األسريات عمل جبان
طالعتنا العديد من وسائل اإلعالم يوم أمس اإلثنني بأن قوات القمع اإلرسائيلية، 
يف سجن الدامون، اعتدت عىل األسريات من بنات شعبنا الفلسطيني، بالرضب 

والسحل، بل وتم نزع الحجاب عن عدد منهن.
إننا يف حزب الوفاء واإلصالح إذ نستنكر وندين بشدة الوحشية املذكورة، فإننا 
ضعف  ودليل  الطبع  يف  ة  ِخسَّ هو  األسريات  عىل  اإلرسائييل  االعتداء  أن  نؤكد 
نحّمل  وإننا  لئيم حاقد،  إال  أسرية  أو  أسرٍي  النيل من  إىل  وتخبُّط، فال يسعى 

املؤسسة اإلرسائيلية كامل املسؤولية عن سالمة وصحة األرسى واألسريات.
تعزيز  لقانون  االئتالف  عرب  وتأييد  ونستنكر تصويت  نعود  املقام  هذا  ويف 
مصلحة السجون بالجنود بهدف تضييق الخناق عىل أرسى الحرية من أبناء 
أنه مهما طال  الفلسطيني، ولكن ليعلم السجان اإلرسائييل ومن وااله  شعبنا 

ليل الُظلم، فال بد من بزوغ فجر حرية األرسى واألسريات .
الحرية ألرسى الحرية

حزب الوفاء واإلصالح
يف الداخل الفلسطيني

الثالثاء 21-12-2021

تعقيب

عرب االئتالف يدعمون

قوانني عسكرية أمنية إرسائيلية

إننا يف حزب الوفاء واإلصالح نستنكر وندين تصويت أعضاء الكنيست من عرب 
ذات طابع عسكري-  قوانني  لثالثة  تأييًدا  املوحدة،  القائمة  وال سيما  االئتالف، 

أمني إرسائييل، أولها:
أرسى  عىل  الخناق  تضييق  بهدف  بالجنود  السجون  مصلحة  لتعزيز  قانون 
الحرية من أبناء شعبنا الفلسطيني، ثانيها: قانون يتيح للجيش إرسال وحدات 
للرشطة وقوات األمن لتعزيزها من أجل أهداف أمنية قومية)مثل قمع أو مواجهة 
أي حراك لفلسطيني الداخل أو ما قد يسمونه تهديًدا لألمن القومي اإلرسائييل (، 
ثالثها: قانون يتيح للجيش والرشطة اإلرسائيلية  اقتحام البيوت العربية ومنح 

رجاالتها كامل الصالحيات يف تفتيش البيوت من دون أي أمر من أي محكمة.
قلنا وال زلنا، إن منزلق الكنيست الصهيونية خطري، ووصل األمر بالقائمة العربية 
املوحدة إىل الدخول يف االئتالف الحكومي اإلرسائييل، حيث يعرف الكبري والصغري 

مآالت هذا النهج الخاطئ.
كلنا أمل أن ينتهي هذا الفصل املؤلم، والذي يصل رشره وأذاه إىل كلٍّ منا، بل 
يحذونا األمل أن نتمسك جميًعا، بدون استثناء، بثوابتنا الِقيَِميَّة والوطنية، ألننا 

كلنا مستهدفون....
حزب الوفاء واإلصالح
يف الداخل الفلسطيني

الثالثاء 15-12-2021

تعقيب

اسحبوا فيلم "أمرية"
وأهاليهم، سواء  الحرية  اإلساءة ألرسى  ونستنكر  ندين  واإلصالح  الوفاء  إننا يف حزب 
القابعني  من  غريهم  أو  الشقيق  األردني  الشعب  أبناء  أو  الفلسطيني  شعبنا  أبناء  من 
التي،  "أمرية"  فيلم  عرض  جّراء  جاءتهم  والتي  االحتالل،  سجون  يف  القضبان  خلف 
مع األسف، كانت بأيٍد عربية مختلفة وخاصة األردنية، والتي يرفضها الشعب األردني 

األصيل املساند لقضية شعبنا الفلسطيني.
كم هو مؤسف ومؤلم استعمال الخيال الفاسد والكاذب يف رسم سيناريو مقزز للفيلم، 
بأن تكون النطفة املهربة من السجن هي لضابط إرسائييل وليست للسجني الوالد، وإن 

كل التربيرات التي ساقها القائمون عىل الفيلم غري مقبولة وتنم عن ذوق مريض.
إن حق أرسى الحرية علينا جميًعا هو النرصة وإظهار معاناتهم وبطوالتهم، أما اإلساءة 
األحرار  كل  مطلب  هو  ومطلبنا  أصحابه،  عىل  ومردود  فمرفوص  والقهر  والخذالن 
الفيلم  لوقف ترشيح  الالزمة  الخطوات  اتخاذ  و  فيلم "أمرية"،  والرشفاء، وهو سحب 

لجائزة األوسكار من قبل الهيئة امللكية األردنية لألفالم،
بل ال بد من التحقيق وتتبع خيوط ميالد هذه الفكرة الهابطة ومحاسبة املسؤولني عنها.

حزب الوفاء واإلصالح
يف الداخل الفلسطيني

الخميس 9-12-2021
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نشاطات حزب الوفاء واالصالح
صفحة 6

تابعونا بكل جديد..تابعونا بكل جديد..

صفحة حزب الوفاء واالصالح على الفيسبوك:صفحة حزب الوفاء واالصالح على الفيسبوك:

www.facebook.com/Wafaa48.ar


