
  ماناأل صمامٌ  والوحدة ٌ خطرٌ  اتشرذمن

 

 ظٌل فٌي واحدٌة قائمة في العربية البرلمانيٌة حزاٌباأل وحدة إلٌى نيدعٌو محليٌه ومجالس بلديات رؤوساٌء
 ...يوم كٌل بلحمنا ينهش الذي والجريمة العنف سرطان

 

 وتصفيات اغتياالت خالل مٌن يومي بشكل الشرطوي والجهاز الحاكمة والمؤسسة السلطة وتقاعس واقعال يصفعنا
 من نستفيق نأ لنا ان ماأ ،باألمان والشعور ستقراراٌل مزقت ٌ رعبةمٌ  سيناريوهات تحمٌل نهار كل جديدة روعةمٌ  جريمةو

 عالمة والجريمة للعنف التصاعدية والدالة غتياالتال وتيرة ليستأ تحكمنا؟ الحمقاء رقٌةالف ٌ ستستمر ام وتشرذمنا؟ فرقتنا
 قضايا رأسها وعلٌى المصيرية قضايانا حول لتفافناوإ الحقيقية وحدتنا ،وحدتنا فٌي يكوٌن لربما دواءنا بأن القدر من كافية

 تحاول التي الهدم بلدوزرات ومحاربة قدساتالمٌ  على الحفاظ دابرها، وقطٌع ولجمها والجريمة نفعاٌل والمسكن، االرض
 على والحفاظ شعبنا أبناء لدى الفلسطينية العربية الهوية وتعزيز والتعليم التربية قضايا تدعيم مجتمعنا، ابناء من النيل

 . والثقافية الوطنية رموزنا

 بينها الصدع لرأب االنتخابات قبل تبقيةالمٌ  خيرةاأل األيام ستغاللل العربية البرلمانية حزابواأل الحزبية طراأل جميع دعون
 سياسة عن دولالع ٌو المقاعد ترتيٌب على والمنافسة تهاماتبال التراشق ووقف التناحرات المناكفات، عن والتعالي
قنع فعلي بصدقٌ  لتفافوال ،عكسها وأ الوطنية في والمزايدات تخوينوال التكذيب  يجمٌع صلب وطنٌي برنامج حول م 
 لحةالمٌ  القضايا وخدمة حماية بهدف الدولة هذه في تطرفالمٌ  اليمين مامأ منيعا ٌ سدا ٌ لتكون الواحدة الوطنية الثوابت
 .علينٌا شعبنا حق علينا، الناخبين حق وهذا ،العربية للجماهير

 

 ليس وهذا للتصويت، الخروج بعدم للقيادات الجماهير عقاب أو الوحدة واما الوحدة ماإ ديدة،ع وبدائل قطر مامناأ توجد ال
 دم ستباحةإ بسبب الجماهير قبٌل من االمل دانوفق اليأس لحالة ومؤلم كيدأ تصويٌر هو بل باهلل والعياذ أرعن تحريض
 . باألمان الشعور ستنزافوإ الناس

 التفرقة سيف يضربنا فلماذا ،واحدة ةخالقيواأل الوطنية بتناوثوا واحدة مضاجعنا تقض التي والقضايا واحد وجعنا دام ما
 وجل؟ وبال هوادة بال

 تباينةمٌ  استراتيجيات خالل من شعبنا وجاعأ على رقٌةحٌ  تحمل االحزاب كل بأن الثقٌة وبقمة شكيكت اي بدون نعترف

 بالتمييز ذرعه ضاق شعب وحدة واحدة، هٌي القضية بأن ولنتذكر للقضية للود فسدي ٌ ال الرأي في االختالف وهذا ومختلفة
 لنا يبدو التي لكت اضعاف هٌي تجمعنا التي واآلمال االوجاع ألن حياته، مناحي بكل للنهوض الماسة والحاجة واالضطهاد

 !!تفرقنا انها

 الحل وهي الوحدة نحٌو وحرقة دقبص والتوجه المبادرة هذه مثل نقود نأ المحلي الحكم في ياداتكق بدورنا ارتأينا لقد
 . العربي المجتمع تصفع التي للتحديات صادقة مجابهة نحو والناس ةالحقيقي الشارع رغبة وتعكس شعبنا لمصلحة مثلاأل

 التركيبة هذه وتحت دالبال هذه في صالنيةأ فلسطينية عربية كأقلية وضعيتنا ولكن الحزبية التعددية ميةهأ نعي نحن
 راقٌ  مجتمع ٌ بناء نحو تخطو خاصة سياسية اليات خالل من التصرف علينا مت ٌت حٌ  نيابهوأ المتطرف اليمين ظل في المعقدة

 !الوطنية كرامتهم على الحفاظ مع هبناءأ مصلحٌة اجل من يعمٌل ومتطورٌ 

 تأتي سفاأل ولبالغ ،الماضية السنوات في اليوم الحال هو كما والتشرذم التفرقٌة بنيران البالد في العربية الجماهير تمر لم
 باتت التي والعنف الجريمة جراء وتنزف الدم تلعق يالت العربية الجماهير عائالت جاعوأ عم اللئيمة لموازاةبا رقةالف ٌ هذه

 ،واحد هم. حديد من بيد االجرام عائالت ربوض السالح جمع في الشرطوية المؤسسة للتخاذ وليد كواقٌع بيت كل تضرب

 في هام نعطفمٌ  هي وحدنات ٌ قائمة تجمعنا، واحدة قائمة أقوى، بالوحدة نحن نعم. واحد وعدو واحد وجع واحدة، هامة

 . شيء كل رغم الشامخ الثاقب الواثق لنبضهم وتجسيد اهيرللجم لكومٌ  شعبنا تاريخ



 الناخبين حق هو وهذا العقبة هذه خطيلت ٌ السليمة االلية نخلق ان نستطيع نعم هذا؟ كالدم حمراأل الخطر ناقوس يكفينا الأ
 مصير في والتالعب صواتاأل حرق مغامرة خوض االحزاب حق من وليس !المحلي الحكم في وعلينا عليكم ،علينا

 .العربية جماهيرنا

 والنضاالت ستثمارلإل ونعم ،امنة حياة نحو بجماهيرنا لنسمو ةواالخالقي الوطنية الثوابت وتعزيز والمؤازرة للوحدة نعم
 لكل العبثية عن والبعيد المدروس للنضال نعم. الهدم بلدوزرات ومكافحة والمسكن واالرض التحتية البنٌى مجال في

 األمثل الحل بمثابة األفق ضيق التناحر عن والتعالي الكنيست في بوحدتنا نرى ،والحياتية واالقتصادية المجتمعية قضايانا
  . الهالك نحو بنا سيودي الذي السياسي نزاعوال رقةالف ٌ وحٌل مٌن نخرج كي

 بكل الكنيست في للقيادات ونقولها ،العربي المجتمع قلق يثير جا ٌونه لغة ناكفاتوالمٌ  ناحراتالمٌ  وباتت العمل ناقوس دق
 !مؤجلة ثثجٌ  جميعا ٌ بأننا كيدةاأل العتقاد ظاهرة وخلق الجماهير قلوٌب في اليأس رٌعز من حذرواإ: وضوح

 واسعا الفلسطينية العربية االقلية تمثيل يكون ان نأمل فإننا االقتراع لصناديق العربية جماهيٌرال جتخر ان نطمح اذ ونحن
 .  الواقع تغيير على تداعيات من االمر يحمله لما القريبة االنتخابات في

 تاالالنض تعزيز جلأ من هناك أنتم وات،االص حرق رائحة تحمل المغامرة وهذه الحسم نسبة منفردة ٌ االحزاب تعبر لن
 في ولاأل الدرس ان جميعنا ولنتذكر الن،ا ستحقاقوال الجدارة لثبات مصارعٌة حلبة في وليس شعبنا، لخير الجماهيرية

د ، حين ضعيفٌ  بحزمته يٌ محم العودٌ  بأن: هو قلياتاأل أحزاب مناهج  .تحدواوإ هللا بحبل فإعتصموا ي ْنف ر 

 والدواءالسبيلٌ هي الوحدة

 .الميادين كافة في نتصاراتوال النضاالت وتحقيق العربية جماهيرنا لمصلحة هللٌا وفقنا
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