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تشرين الثاني/2021

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

نحو مناهضة دائمة 
للعنف والجريمة

الشيخ حسام أبو ليل

الوحدة ضرورة في 
مواجهة التحديات

د. حسن صنع الله

قراءة في االزمة 
الجزائرية الفرنسية

إدراج المسجد األقىص ضمنإدراج المسجد األقىص ضمن
رحالت المدارس اإلسرائيلية خطيررحالت المدارس اإلسرائيلية خطير

م محاضرة 
ّ

الوفاء واإلصالح ينظ
للبروفيسور إبراهيم أبوجابر على 
شرف الذكرى ال 65 لمجزرة قاسم

يحررها أ.سامي حلمي

 أقضية فلسطين
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بقلم الشيخ حسام أبو ليلكلمة العددكلمة العدد
رئيس حزب الوفاء واإلصالح

ال تقلقل
احتالل القدس) يف السياق اإلرسائييل(

جدار الفصل العنرصي

سلوان 

املسجد األقىص

تحرير القدس

السياج األمني

مدينة داود

هار هبايت ) معناها: جبل املعبد وليست 
ترجمة     ل " املسجد األقىص(

نحو مناهضة دائمة للعنف والجريمة
ال شك أن أعداد ضحايا العنف والجريمة يف مجتمعنا العربي يف الداخل تبعث عىل القلق وتدعو 
بأذرعها  اإلرسائيلية  فاملؤسسة  واملرفوضة،  الدخيلة  الحالة  لهذه  الدائمة  واملناهضة  اليقظة  إىل 
التنفيذية تركت الحبل عىل الغارب لتجار ومهربي السالح طاملا الضحايا عرب وطاملا الرصاص 
داخلنا  عىل  الكاملة  السيطرة  ثم  ومن  لتمزيقه،  محاولة  يف  ألهلنا،  االجتماعي  النسيج  يخرتق 

الفلسطيني.
ممنوع أن نيأس أو نفقد األمل، بل علينا االستمرار  بالرتبية والتوعية  للشباب بالذات، إلبعادهم 
عن العنف والجريمة وأوكارها، واستخدام كل الوسائل الحضارية إلرساء دعائم السلم األهيل بني 

أهلنا، وهذا يتطلب منا التسلح بالنفس الطويل لعلنا ننجح يوًما يف تغيري هذا الواقع األليم.

املطلوب املحافظة عىل هويتنا أكثر من أي وقت مىض

منزلق  إىل  باألساس  َمَردُّها  الرتدي،  من  حالًة  الداخل  يف  الفلسطينية  السياسية  الساحة  تشهد 
لعبة الكنيست التي أوصلت البعض إىل االنخراط يف االئتالف اإلرسائييل الحاكم، حتى بتنا نسمع 
خطابًا ليس مطلبيًا فقط، بل ومتقمًصا خطاب "الخواجا" تجاهنا، اعرتف بذلك حامله وقائله، 

أم لم يعرتف.
أو  كلل  بال  خفاقًة،  مرفوعًة  يبقوها  أن  الثوابت  راية  َحَمَلة  عىل  بالذات  الظروف  هذه  ظل  يف 
ملل،فالخطاب املتأرِسل واملنبطح هو خطر داهم عىل مجتمعنا عموًما وعىل الناشئة من أبنائنا 

وبناتنا خصوًصا، فالحذر الحذر.

بريطانيا ممعنة يف عدائها لشعبنا الفلسطيني
إمعاٌن  السيايس، هو  ذلك جناحها  بما يف  إرهابية  اإلعالن عن حماس حركًة  بريطانيا  قرار  إن 
يف العداء لشعبنا الفلسطيني) ولسنا هنا يف معرض رسد تاريخ بريطانيا األسود تجاه شعبنا، 

فالحديث يطول(.
القضية  التضامن مع  الربيطاني تعاظم  الشارع  فيه  الذي شهد  الوقت  املذكور يف  القرار  يأتي 

الفلسطينية، وال سيما أثناء هبة الكرامة يف شهر أيار/2021.
أرادت بريطانيا من خالل قرارها إيصال رسالة لكل الفصائل الفلسطينية، بأن هذا ما ينتظر كل 

من يقف يف وجه االحتالل اإلرسائييل.
واضح أن موجة التطبيع أسالت لعاب الصهيونية العاملية ومن لف لفيفها لإلجهاز عىل قضية 
شعبنا العادلة، ولكن كثريًا ما قلب الفلسطينيون الطاولة عىل رؤوس املتآمرين عليهم، بالذات 
عندما تَُمس الثوابت، وعىل رأسها القدس واألقىص، غري آبهني بمطبٍّع أو منسق أو منبطح أمام 

املرشوع الصهيوني.

حقوقنا  وتثبت  تميّزنا  ثوابت  ولنا  يجمعنا,  واحًدا  وطنًا  إن 
غال  مهما  َعَرض  بأي  نبيعها  ال  ومصطلحاتنا  روايتنا  ولنا 
إنسانًا  فلسطينيني,  كعرب  مستهدفون  ونحن جميًعا  ثمنه, 
وأرًضا ومقدسات ... من املرشوع الصهيوني متمثال بحكومة 
وأحزاب وكنيست ومنظمات, تسعى لتهويد كل يشء لطمس 
هويتنا واقتالعنا ومصادرة حريتنا وخاصة القدس واألقىص 

املبارك, بما يستهدف وجودنا وثوابتنا.
تثبيت  يف  لينجح  الوسائل  بكل  يعمل  الصهيوني  املرشوع 
أبناء جلدته, مستخدما  روايته, ويضّحي بكل ثمن ولو من 

الكذب والتدليس ويسوقها بكل القنوات والطرق.
ومن أساليبه الخبيثة ووسائله املعروفة ككل محتل, تفكيك 

وحدة شعبنا وتفريق كلمته وإشغالنا يف رصاعات داخلية.
فلسطني, شخصيات  زرع يف وطننا  منذ  يستخدم  يزال  وال 
أو  , من حيث قصدت  وأحزابًا عربية تشق الصف وتُوظَّف 
لم تقصد, لتثبيت املرشوع الصهيوني وروايته, ويتم اغراؤها 
بالفتات, ولعلهم يعطونهم بعض الصالحيات املدنية ليكونوا 
يظنون  وهم  امليدان  ويقودوا  الثقة  فينالوا  للبسطاء  مرجًعا 
أنهم يحسنون صنًعا, ويقنعون أنفسهم ويروجون أنهم عىل 
"شهر  ينقيض  رسيًعا  لكن  االنجازات,  وأصحاب  الصواب 
العسل" وينتهي مفعولهم ويُستبدلوا "بأبطال" جدد للعب 
الوحل,  يف  وتخبّطوا  الوهم  يف  عاشوا  أنهم  ليكتشفوا  الدور 

والخارس األكرب هو شعبنا, بتأخر موعد الخالص.
حال هؤالء أشبه بذلك املوقف, يوم وقف طيار غربي بجانب 
)والهدف  العربية  الدول  أحدى  أرض  عىل  املقاتلة  طائرته 
الوصول,  يستطع  لم  لكن  شيئًا  يصلح  أن  أراد  معروف(, 
وبينما شابان عربيان يجلسان بعيًدا نادى عىل أحدهما فجاء 
لريتقي عىل ظهره ويصلح خلل  ينحني  أن  منه  إليه وطلب 
الطائرة, واستجاب لطلبه, وبعد تمام املهمة كافأه ببطيخة, 

ليبيع الكرامة ببطيخة.
 ال يخفى عىل أحد أن الّطيف السيايس يف الداخل الفلسطيني 
وخصوصياته,  وقناعاته  فكره  ولكل  املشارب,  مختلف 
وحدة  ولكن  فيها,  معهم  نختلف  وقد  ونشاطاته,  وبرامجه 
وطننا ووجودنا ومصرينا املستهدفة تحتم علينا وحدة املوقف 
والعمل الجماعي املتوافق ملواجهة التحديات واملؤامرات, فهي 
الطريق األكمل لتحقيقه, متالحمني مع شعبنا يف امليدان خلف 
لجنة التابعة, ومع املالحظات واالنتقادات البناءة عىل أدائها, 
العدو ويحزن  الوقت لرجمها وشق صفها فيفرح  فال يسع 
من  خلفها  من  والوقوف  ودعمها  تقويتها  إن  بل  الصديق, 
أهم دعائم تثبيت حقوقنا ونرصة ثوابتنا بعيًدا عن الكنيست 
بناء  بنائها  اىل  يوًما  نصل  أن  آملني  العنرصية,  وحكوماتها 
متكاماًل, وال يمنع ذلك من الحوار واالحرتام وقول كلمة الحق 
ونقد املواقف والترصفات الخارجة عن ثوابتنا بعيًدا عن لغة 

التجريح الشخيص.

الوحدة ضرورة 
في مواجهة 

التحديات
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بقلم د. حسن صنع الله

قراءة في االزمة الجزائرية الفرنسية
األخرية  اآلونة  يف  وفرنسا  الجزائر  بني  األزمة  تخطت 
الساحة الدبلوماسية إىل مجاالت اقتصادية وعسكرية، 
الجانب  كالعادة  األخرية  االزمة  هذه  افتعل  وقد 
أساء  حيث  ماكرون،  رئيسه  بترصيحات  الفرنيس، 
أروع  سّطر  الذي  الجزائري  والشعب  الجزائر  لتاريخ 
التصعيد  الفرنيس.  املستعمر  نضاله ضد  يف  البطوالت 
باالعتذار  الفرنيس  الجانب  مطالبة  يف  تمثل  الجزائري 
عن املايض االستعماري وعن ترصيحات رئيسه املسيئة 
مثل  يقدم  أن  الفرنيس رفض  الرئيس  أن  إال  للجزائر، 

هذا االعتذار.
الجزائر بدأت تعيد ترتيب أوراقها فيما يتعلق بتصنيف 
وترتيب الرشكاء والحلفاء، لذلك قامت بتعزيز عالقاتها 
أوروبية  ودول  وتركيا  والصني  روسيا  مع  ورشاكتها 
العسكري  املجال  يف  وأملانيا،  أسبانيا  إيطاليا،  مثل 
واالقتصادي، وعليه فهي غري مستعدة اليوم أن تقدم أي 
تنازالت لفرنسا التي تمر بأزمات سياسية واقتصادية. 
واالستعالء  والغطرسة  العجرفة  عىل  الجزائري  الرد 
الفرنيس جاء من خالل الدبلوماسية العملية التي تمثلت 

الطائرات  وجه  يف  الجزائري  الجوي  املجال  إغالق  يف 
بالوقود يف جنوبي  تزودها  الفرنسية ومنع  العسكرية 
الرسو  من  الفرنيس  األسطول  سفن  ومنع  الجزائر، 
عسكرية،  وفود  زيارات  وإلغاء  الجزائرية،  املوانئ  يف 
باريس،  من  الجزائري  للسفري  العاجل  واالستدعاء 
ومما ال شك فيه أن التصعيد الجزائري سيطال املجال 
التي  املكون األساس لالمتيازات  الذي يعد  االقتصادي 

كانت تتمتع بها فرنسا يف الساحة الجزائرية. 
التحلل الجزائري من االمتيازات الفرنسية خصوًصا يف 
"توتال"  بدأ سابقا يف منع رشكة  االقتصادي  الجانب 
الفرنسية من رشاء أسهم يف رشكة "أنادراكو" النفطية 
سيطرت  حيث  الجزائر،  يف  أصول  لها  التي  األمريكية 
رشكة "سوناطراك" الجزائرية عىل األسهم. أضف إىل 
الفرنسية  الرشكات  من  عدد  عقود  الجزائر  إنهاء  ذلك 
يف  األنفاق  مرتو  إدارة  كرشكة  الجزائر،  يف  العاملة 
الجزائر  مطار  تدير  كانت  فرنسية  ورشكة  العاصمة، 
الدويل، وأخرى تعمل يف قطاع املياه. كما ألغت الجزائر 
عقود مكاتب دراسات، وقّررت التحول نحو دول أخرى 

كروسيا لتوريد القمح بدالً من فرنسا.
الغضب الجزائري من فرنسا املتغطرسة ترجمته هذه 
السيايس  فالواقع  واضحة،  جزائرية  دبلوماسية  املرة 
تحالفاتها  بسبب  يختلف  بات  للجزائر  واإلقليمي 
الجزائر معاقبة فرنسا عىل  الجديدة، وأصبح بمقدور 

تراكماتها السلبية اتجاه الجزائر وشعبها.
الفرنيس، وهذه  الجزائر ماضية يف عقابها لالستعمار 
املرة إذا ما تحّصل االجماع السيايس فلن ترتدد الجزائر 
الفرنيس، مقابل  االستعمار  قانون يجّرم  يف استصدار 
القانون الذي أقّره الربملان الفرنيس عام 2005 والذي 

يعرتف بالدور اإليجابي لالستعمار. 
من  الجزائر  عىل  الضغط  من جانبها ستحاول  فرنسا 
يتحصن  التي  االنفصالية  الجماعات  بعض  خالل 
الجزائر  فرنسية.  بحماية  ويحظون  فرنسا  يف  قادتها 
من ناحيتها ستعمل عىل إنهاء الوجود الفرنيس، يف بالد 
تعتربها فرنسا ساحتها الخلفية كمايل والنيجر ومنطقة 
الساحل، يف ظل التعاون الجزائري مع حلفائها يف تركيا 

وروسيا.

 نظم حزب الوفاء واإلصالح مساء األربعاء 27/10 محارضة) عرب 
صفحة الحزب عىل الفيسبوك بالتعاون مع استوديو قسماوي نت( 
إبراهيم  الربوفيسور  كفرقاسم  مدينة  وابن  الحزب  رئيس  لنائب 
65 ملجزرة قاسم، التي تحل يوم  أبوجابر عىل رشف الذكرى ال 
عىل  م  بالرتحُّ محارضته  جابر  أبو  استهل  وقد   ،29/10 الجمعة 
املؤملة ألحداث  السريورة  إىل  باختصار  ثم تطرق  الشهداء،  أرواح 
املجزرة، حيث أوضح أن الهدف الرئيس من املجزرة كان ترحيل 
أهل كفرقاسم وكل أهل املثلث نحو األردن، مؤكًدا أن فكرة الرتحيل 
السياسة  جابر  أبو  تناول  اإلرسائيلية.  األجندة  من  تُشطب  لم 
لم  والتي  الداخل  يف  أهلنا  تجاه  اإلرسائيلية  للمؤسسة  املنهجية 
تتغري) مصادرة اراٍض، هدم بيوت، عدم االعرتاف بقرى قائمة قبل 
تُها قانون  ال 1948، مالحقات سياسية، سن قوانني عنرصية، ِقمَّ
القومية( مستذكًرا مصادرة آالف الدونمات من أرايض كفرقاسم 
خالل املجزرة التي وقعت إبان الحكم العسكري البغيض، والتي 
لم تعرتف بها املؤسسة اإلرسائيلية حتى اليوم،واستهجن أبو جابر 
أيًضا.  اإلرسائييل  الحكومي  لالئتالف  بل  للكنيست،  عرب  دخول 
وكانت خاتمة املحارضة تحت عنوان " ما هو املطلوب؟"، وذََكَر 
ل  وتحمُّ املجزرة،  بارتكاب  رسمي  إرسائييل  اعرتاف  التايل:1-- 
املسؤولية القانونية واألخالقية يف هذا الصدد.-2التمسك بالثوابت 
الوحدة  شيئًا.-3  نساوي  ال  بدونها  والتي  والوطنية،  الدينية 
من  ثابت  أي  عن  يتنازل  من  كل  ونبذ  املشرتك،  والعمل  الوطنية 
الثوابت.-4 تشكيل لجنة حقوقية) ليس فقط من كفرقاسم( وفتح 
ملف املجزرة من جديد، وإن تطلب األمر رفعه إىل مؤسسات دولية.

م محاضرة للبروفيسور إبراهيم أبوجابر 
ّ

الوفاء واإلصالح ينظ
على شرف الذكرى ال 65 لمجزرة قاسم
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جولة في معالم بالدي
صور من جولة هادفة ألبناء الوفاء واإلصالح وبعض أنصاره، يوم السبت 

6/10/2021 يف منطقة وادي القرن شمال البالد.
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كي ال ننىس - أبناء الوفاء يشاركون يف مراسم إحياء الذكرى ال 65  ملجزرة 
كفر قاسم. 

الجمعة29-10-2021

مشاركة أبناء الوفاء يف مسرية السيارات االحتجاجية ضد العنف، بمبادرة 
من لجنة املتابعة.

الخميس 28-10-2021
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 أبناء الوفاء واإلصالح يشاركون يف املسرية التي أقيمت يف اللد بمناسبة مرور 6أشهر عىل 
استشهاد الشاب موىس مالك حسونة، وذلك بدعوة من لجنة املتابعة و اللجنة الشعبية- اللد.

 األربعاء10-11-2021

 أبناء الوفاء واإلصالح يشاركون يف املسرية التي أقيمت يف اللد بمناسبة مرور 6أشهر عىل 
استشهاد الشاب موىس مالك حسونة، وذلك بدعوة من لجنة املتابعة و اللجنة الشعبية- اللد.

 األربعاء10-11-2021
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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

كانت فلسطني حتى النكبة 1948 تُقسم إىل 16 قضاًء وهي كالتايل :

يافا – نابلس – غزة – عكا – طولكرم – طربيا – صفد – رام الله – حيفا – جنني 

– بيسان – برئ السبع – النارصة – القدس – الرملة – الخليل.

لم يقترص التزييف، بعد االحتالل والتهجري التاريخي والجغرايف والديمغرايف عىل 

مجرد تغيري أسماء املدن والقرى وإنما عىل مستوى األلوية واألقضية جميعها, علما 

أن األسماء األصيلة واألصلية ال تختفي بسهولة، لكن التعويل الصهيوني عىل عامل 

الوقت ويف غياب التوعية والتوجيه املناسبني سيكون عامالً أساسيا يف إحداث نوع 

من الفراغ املعريف عىل حقيقة املسميات واألسماء التي تثبت بحق ملن هذه البالد, 

فإن سياسة "عربنة" األسماء طالت أكثر من 9000 مكان يف فلسطني.

16 قضاًء  ال  أو مقاطعات وفيها  ألوية   6 اىل  النكبة  كانت فلسطني مقسمة قبل 

حسب الجدول التايل :

 أقضية فلسطين
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زاوية يحررها أ. سايم حليم

حدث في مثل هذا الشهر
  تشرين الثاني

التاريخ  الحدث

1/11/1981 بدء تطبيق نظام اإلدارة املدنية يف الضفة الغربية

2/11/1917 إصدار الحكومة الربيطانية وعد بلفور إلقامة وطن قومي لليهود عىل أرض 
فلسطني

10/11/1975 تبنت الجمعية العامة لألمم املتحدة القرار رقم 3379 الذي يحدد أن الصهيونية 
هي شكل من أشكال العنرصية والتمييز العنرصي

11/11/1936 وصول لجنة بيل الربيطانية إىل فلسطني للتحقيق يف أسباب الثورة الكربى.

11/11/2004 وفاة الرئيس الفلسطيني يارس عرفات

13/11/1947 إعالن بريطانيا يف األمم املتحدة أنها ستجلو عن فلسطني يف مطلع أيار 1948

13/11/1966 مهاجمة القوات االحتالل اإلرسائييل قرية السموع جنوب الخليل وقتل 18 
شخصا وجرح 54 شخصا وهدم 125 منزال .

14/11/2012   االحتالل اإلرسائييل يشن حربا عىل قطاع غزة

15/11/1988 إعالن وثيقة استقالل فلسطني يف الجزائر

17/11/2015 الحظر اإلرسائييل للحركة اإلسالمية

19/11/1935 استشهاد الشيخ عز الدين القسام يف أحراش يعبد .

19/11/1977 زيارة  الرئيس املرصي أنور السادات للكيان الصهيوني والتي انتجت فيما بعد 
توقيع اتفاقيات كامب دافيد .

22/11/1967 مجلس األمن الدويل يصدر قرار رقم 242 الذي يدعو إرسائيل إىل االنسحاب من 
جميع األرايض التي احتلت يف حرب العام 1967

27/11/1973 القمة العربية يف الجزائر تصدر قرار االعرتاف بمنظمة التحرير الفلسطينية 
ممثالً

29/11/1947 صدور قرار رقم 181 بتقسيم فلسطني بني الفلسطينيني واليهود

29/11/1947 يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني
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تعقيب
إدراج المسجد األقىص ضمن

رحالت المدارس اإلسرائيلية خطير
 

  إننا يف حزب الوفاء واإلصالح ننظر بقلق شديد إىل ما نرشته صحيفة "يرسائيل 
هيوم" اليوم بأن لجنة التعليم الربملانية، وبمباركة الرشطة اإلرسائيلية، أوصت 
الجوالت  ضمن  املبارك  األقىص  املسجد  بإدراج  والتعليم  الرتبية  وزارة  اىل 
خاّص  منهاج  إدخال  مع  اليهود،  للطالب  اإلرسائيلية  للمدارس  التعليمية 
يتضمن وحدة دراسية إجبارية عّما يسمى تاريخ "الهيكل" )املسجد األقىص(، 

يف دروس التاريخ. 
ضمن  وتندرج  املبارك،  األقىص  املسجد  تجاه  خطرية  تصعيدية  خطوة  هذه 
املقتحمني  من  عدد  أكرب  لضمان  املحموم  االحتاليل  الصهيوني  السعي 
اإلرسائيليني للمرسى السليب من أجل محاولة فرض أمر واقع يفيض يف نهاية 

املطاف إىل بناء الهيكل املزعوم ، ال سمح الله.
نعود ونؤكد أن املسجد األقىص بمساحته الكاملة 144 دونًما هو إرث وملك 

إسالمي خالص، وكل خطوات املؤسسة اإلرسائيلية وتدخالتها باطلة.
الفلسطيني  الصعيد  عىل  الحدث  مستوى  إىل  االرتقاء  هو  املطلوب  ويبقى 
وصدقت  األوىل،  األمة  قضية  تجاه  الالئق  الدور  وأخذ  واإلسالمي،  والعربي 

الحكمة القائلة: إذا صدق العزم وضح السبيل.
حزب الوفاء واإلصالح
يف الداخل الفلسطيني

الخميس25-11-2021

تعقيب
نعرف حائط البراق وال نعرف 

"هكوتي�ل همعرافي"
إننا يف حزب الوفاء واإلصالح ندين ونستنكر ونرفض ترصيح) وهذا 

الترصيح امُلشِكل ينضم إىل سلسلة ترصيحات..( عضو الكنيست واالئتالف 
الحكومي اإلرسائييل د.#منصور_ عباس_ رئيس_ القائمة _املوحدة، يف حوار 

مع الصحفي "عميت سيغل" من القنال 12 العربية ، والذي من خالله، 
وبكل أريحية يسمي حائط الرباق" هكوتل همعريف" معرتًفا لليهود بحق 

الصالة فيه.
إن الحديث عن املسجد األقىص وعن" هكوتل همعريف" يف ذات السياق، هي 
الرواية الصهيونية بامتياز، وهي مردودة عىل أصحابها، فحائط الرباق هو 
جزٌء من حقنا األوحد والخالص يف املسجداألقىص املبارك بمساحته ال 144 

دونًما، الذي ال ينازعنا فيه إال معتٍد غاشم.
إن من سادية املرشوع الصهيوني هو تلك الرغبة الجامحة يف سماع روايته 
من فم الضحية، وهذا الترصيح يلبي الرغبة املذكورة،مخالًفا نهج شعبنا 
الذي قّدم التضحيات الِجسام من أجل الحفاظ عىل ثوابته، التي يتقاسمها 
مع الشعوب العربية واألمة اإلسالمية، وعدم التفريط بها و التنازل عنها.

وهي رسالة لكل عاقل وصاحب ضمري :إّن العضوية يف الكنيست فضاًل عن 
االئتالف الحكومي اإلرسائيليي و املحافظة عىل الثوابت الِقيميّة والوطنية، 

هما ضّدان ال يلتقيان، و نتمنى من أعماق قلوبنا أن نتوحد جميًعا عىل نهج 
التمسك بالثوابت.

حزب الوفاء واإلصالح
يف الداخل الفلسطيني

الخميس11 11-2021-

تعقيب
ال للمالحقة الديني�ة

إننا يف حزب الوفاء واإلصالح نستنكر بشدة التحقيق املخابراتي مع فضيلة 
حول  تمحور  والذي  لإلفتاء،  اإلسالمي  املجلس  رئيس  فواز  #مشهور_  أ.د 

عمل املجلس اإلسالمي لإلفتاء
والدرس األسبوعي للشيخ يف املسجد األقىص املبارك، ثم املوقف من الرشطة 

اإلرسائيلية.
واضح لكل ذي بصرية، من خالل مواضيع التحقيق أن هناك هجمة ومالحقة 
لكل متمسك بالثوابت الدينية والوطنية، ولعل الهدف عىل املدى البعيد هو 

إيجاد جهة تعطي فتاوى عىل املقاس ووفق الطلب.
املجلس اإلسالمي لإلفتاء هو املرجعية الرئيسية ألهلنا يف الداخل ملعرفة أمور 

دينهم
وللسؤال حول املسائل الرشعية التي يواجهها الناس يف حياتهم، ورضب هذه 

املرجعية معناه إحداث فوىض وخلل كبريين يف حياة الناس.
نشد عىل يد الشيخ فواز ومن معه يف املجلس اإلسالمي لإلفتاء، لالستمرار 
يف عطائهم الطيب، ونهجهم الحضاري واملواكب لألحداث و لقضايا العرص، 

والذي يلقى القبول لدى عموم أهلنا يف الداخل الفلسطيني. 

حزب الوفاء واإلصالح 
يف الداخل الفلسطيني
اإلثنني 1-11-2021

تعقيب
ح

َ
فت

ُ
خرى ت

ُ
ق وأ

َ
غل

ُ
 ت

ٌ
 ملفات

الوفاء واإلصالح لم نتفاجأ من إقدام وحدة التحقيق مع رجال  إننا يف حزب 
#د._سمري_  بها  تقّدم  التي  الشكوى  ملف  إغالق  عىل  ماحش"   " الرشطة 
محاميد_ رئيس_ بلدية_ أم الفحم _ود_.يوسف_ جبارين القيادي يف الجبهة 
ضد رجال الرشطة الذين اعتدوا عليهما وعىل آخرين من املشاركني يف املظاهرة 
مدخل  عىل  كانت  التي  الرشطة،  وتواطؤ  والجريمة  العنف  عىل  االحتجاجية 

مدينة أم الفحم يوم26-2-2021.
كما أننا لم نتفاجأ من فتح امللفات باالتجاه املعاكس ضد قيادات من الداخل 
وصوب،  حدٍب  كل  من  عليهم  املنفلت  والتحريض  بل  سياسيًا،  ومالحقتهم 
لجنة_  #لرئيس_  اآلن  يحدث  كما  إجراءات  دون  املبارش  بالسجن  واملطالبة 
املؤسسة اإلرسائيلية  أذرع  نتفاجأ ألن  لم  الحريات #الشيخ_ كمال_ خطيب، 

تنظر إلينا كأعداء وتالحق صمودنا وفضحنا لتواطئها.
لفيفها،  لف  ومن  اإلرسائيلية  للمؤسسة  القمعية  السياسية  نستنكر  إذ  إننا 
فإننا ندعو إىل التمسك بالثوابت التي هي السبب الرئيس للمالحقات، وكذلك 
التمسك بالنضال الشعبي والجماهريي، فهذا النهج الصحيح من أجل الصمود 

يف بيوتنا وعىل أرضنا.

حزب الوفاء واإلصالح
يف الداخل الفلسطيني
 األبعاء 24-11-202
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تعقيب الوفاء واإلصالح على وفاة األسير 
سايم العمور في سجون االحتالل اإلسرائيلي

ابن  العمور  األسري سامي  احتجاز  اإلرسائييل يف  االحتالل  تعنت سلطات  إن 
ديرالبلح يف سجونها حتى املوت رغم اشتداد مرضه هي السادية بعينها، وهي 

بذلك تتحمل كامل املسؤولية عن وفاته.
إن املطلوب إجراء تحقيق محايد للوقوف عىل مالبسات الحالة العينية والتي 
باتت تتكرر يف صفوف أرسى الحرية، نتيجة اإلهمال الطبي املتعمد ليواجهوا 

خطر املوت بعيدا عن أهليهم وذويهم.
، وهذا أقل الواجب   النهوض بقضية أرسانا وإحيائها هو مطلٌب دائٌم وُمِلحٌّ

الوطني واإلنساني تجاههم.
الحرية ألرسى الحرية

حزب الوفاء واإلصالح
يف الداخل الفلسطيني

الخميس 18-11-2021

بي�ان
بي�ن يدي الذكرى ال 104لوعد بلفور 

المشؤوم...
  تحل علينا اليوم الثالثاء املوافق 2021-11-2  الذكرى ال104 لوعد بلفور 
املشؤوم حيث أعطى من ال يملك)االحتالل الربيطاني( ملن ال يستحق)العصابات 

الصهيونية( أرَض فلسطني.
بلفور" هو أُّس الويالت التي حّلت عىل شعبنا الفلسطيني ومكَّنت منه العصابات 
املجازر بحقه واستولت عىل أرضه ورّشدته يف شتى  ارتكبت  التي  الصهيونية 

أصقاع األرض.
العربية  وباألنظمة  بأمريكا  اإلرسائييل  واالستقواء  التغول  إزاء  ونؤكد:  نعود 
املطبعة، فإن عىل شعبنا ان يّوحد صفوفه وأن يلم شمله، فالوحدة قوة، وفقط 
بالوحدة باإلمكان إفشال كل مخططات الرش التي تُحاك للقضية الفلسطينية، 
مع اليقني أن الشعوب املسلمة والعربية لم ولن تطبّع مع املؤسسة اإلرسائيلية، 
األمة  قضية  باألساس  هي  والتي  العادلة  وقضيته  لشعبنا  النصري  وستبقى 

جمعاء.

حزب الوفاء واإلصالح
يف الداخل الفلسطيني
الثالثاء 2-11-2021

بي�ان
جريمة إطالق النار على المربي�ة

ردين�ة شالعطة ُمستنكرة وُمدانة
الجبان  االعتداء  بشدة  وندين  نستنكر  عرابة  فرع  واإلصالح-  الوفاء  حزب  يف  إننا 
وجريمة إطالق النار عىل مديرة مدرسة البخاري اإلعدادية يف مدينتنا عرابة، املربية 

ردينة شالعطة صباح اليوم.
الهيئة  كل  بحق  بل  فحسب،  الفاضلة  املربية  بحق  ليست  هي  الجريمة،  هذه  إن 
التدريسية و الطالب وأهاليهم، وبالتايل هي جريمة بحق أهلنا جميًعا وبحق العملية 

التعليمية برمتها.
 وإننا نحمل املؤسسة اإلرسائيلية ممثلًة برشطتها كامل  املسؤولية عن فوىض انتشار 
السالح واشاعة العنف يف مجتمعنا الفلسطيني يف الداخل ، سيما وأن أكثر السالح 
مسؤول  من  أكثر  بذلك  رصح  كما  اإلرسائييل،  الجيش  معسكرات  مصدره  املذكور 

إرسائييل.

 ال للعنف و الجريمة
حزب الوفاء واإلصالح

فرع عرابة
االثنني 22-11-2021

بي�ان
تصوير األفالم المبت�ذلة في 

كفرقاسم منزلق خطير
إننا، يف حزب الوفاء واإلصالح -فرع كفر قاسم- ندين ونستنكر ظاهرة 
السنوات  يف  تكررت  التي  واملبتذلة  الساقطة  اإلرسائيلية  األفالم  تصوير 
األخرية يف املدينة، إبتداًء من فيلم "فوىض" الرخيص الذي يحاكي مالحقة 
وتصفية من تسميهم السلطات اإلرسائيلية مطاردين فلسطينيني ،وصوالً 

إىل ما يدور الحديث عنه هذه األيام لفيلم رشطي هابط إسًما ومضمونًا .
إن اختيار مدينة كفر قاسم ملا لها من خصوصية وطنية للتصوير ،إهانة 
حقيقًة لكل قسماوي وقسماوية، وظاهرة رخيصة ال يمكن أن تمر هكذا 
دون وقفة جادة من املسؤولني أوالً، ثم من األوساط الشعبية ملنع تكرارها 

مجدًدا.
إن استمرار السكوت وغض الطرف عن ظاهرة تصوير األفالم اإلرسائيلية 
الهابطة هذه يف شوارع وحارات وبيوت كفرقاسم ،لن تزيد القائمني عليها 
موقف جماعي رسمي وشعبي  إذن صدور  فاملطلوب  وعليه   ، تماديًا  إال 

رافض لهذه الظاهرة املبتذلة مرًة واىل األبد.

حزب الوفاء واإلصالح
فرع كفر قاسم

األربعاء 24/11/2021

تعقيب
إطالق النار على نادي الجبهة والحزب 
الشيوعي في سخني�ن مرفوض ومدان

إننا يف حزب الوفاء واإلصالح ندين ونستنكر حادثة إطالق النار عىل نادي 
ومهما  الفاعل  كان  من  كائنًا  سخنني،  مدينة  يف  الشيوعي  والحزب  الجبهة 

كانت الدوافع، فال يوجد مربر ملثل هذه الفعلة البشعة.
الفوىض يف مجتمعنا  السالح ومن خلفهم يسعون إلشاعة  َحَمَلة  أن  واضح 
الفلسطيني يف الداخل عىل جميع األصعدة، من أجل إثارة االحرتاب الداخيل 

وتمزيق النسيج االجتماعي والوطني.
إننانحّمل املؤسسة اإلرسائيلية ورشطتها كامل املسؤولية عن فوىض انتشار 

السالح بل، وتواطؤها يف هذا امللف الحارق .
نحن كشعب حضاري ال تليق بنا لغة الرصاص، بل الحوار وفقط الحوار.

حزب الوفاء واإلصالح
 يف الداخل الفلسطيني
األحد 31-10-2021
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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


