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مراسل   - عطا  اب��و  ابراهيم  م��ن: 
موقع العرب وصحيفة كل العرب

 ، الفحم  أم  بلدية  ل��ن��داء  إستجابة 
شارك العشرات من موظفي البلدية 
وع����دد م��ن امل��ن��ت��خ��ب��ن إض��اف��ة الى 
وجماهيرية  سياسية  شخصيات 
فحماوية، مطلع االسبوع، في وقفة 
أم  م��دي��ن��ة  م��دخ��ل  ع��ل��ى  إحتجاجية 
الفحم وذلك إستنكاًرا لقانون تقييد 
ذان، الذي قامت الكنيست  صوت االاَ
اإلسرائيلية باملصادقة عليه بالقراءة 

التمهيدية. 
هذا، وقد عبر املشاركون في الوقفة، 
عن إمتعاضهم وإستنكارهم الشديد 
"مًسا  م��ع��ت��ب��ري��ن��ه  ال���ق���ان���ون  ل��ه��ذا 
وباحلرية  بالدميقراطية  ص��ارًخ��ا 
الدينية"، مطالبن العمل اجلاد في 
مختلف األصعدة واملجاالت املتاحة 
القانون  ه��ذا  سن  إستمرار  لوقف 

العنصري على حد تعبيرهم. 
وأع���رب ب��ال ظ��اه��ر، ن��ائ��ب رئيس 
الفحم، وال��ذي ش��ارك في  أم  بلدية 

جلميع  وحتيته  شكره  عن  الوقفة، 
امل��ش��ارك��ن م��ؤك��ًدا أن "م��دي��ن��ة أم 
كانوا  واأله��ال��ي،  والبلدية  الفحم، 
ال��رائ��دي��ن ف��ي النضال  وم���ا زال����وا 
مطالبًا  واجل��م��اه��ي��ري"،  ال��وط��ن��ي 
مختلف  ف���ي  ال��ع��رب��ي��ة  اجل��م��اه��ي��ر 
واجلماهيرية  السياسية  التيارات 
"ب��ال��ع��م��ل امل��ش��ت��رك مل��ن��ع س��ن هذا 
القانون والذي ياَعتبر مًسا باألقلية 
الداخل  ف��ي  ال��ع��رب��ي��ة واإلس��ام��ي��ة 

الفلسطيني".

العامة  الهيئة  ص��ادق��ت 
ل��ل��ك��ن��ي��س��ت، ب���ال���ق���راءة 
ال��ث��ان��ي��ة وال��ث��ال��ث��ة، على 
مشروع قانون اساس: 
رقم  تعديل  الكنيست، 
الكنيست  لعضو   ،46
عوديد فورار ومجموعة 

من النواب.
وجاء في شرح القانون: 
»هدف مشروع القانون 
هو توسيع امكانية اثبات 
تأييد الكفاح املسلح ضد 
ايضا  اس���رائ���ي���ل  دول����ة 
مشاركة  منع  اج��ل  م��ن 
االنتخابات  في  مرشح 
ل���ل���ك���ن���ي���س���ت.م���ن اج���ل 
في  صعوبات  مواجهة 

االث�����ب�����ات، م���ق���ت���رح ان 
ي��ح��دد ان���ه ف���ي ظ���روف 
ت��ت��ع��ل��ق مب���ش���ارك���ة في 
ضد  جنائية  ن��ش��اط��ات 
جليش  عسكرية  حملة 
ال��دف��اع االس��رائ��ي��ل��ي او 
نشاط  عن  علنا  التعبير 
قانوني  غير  او  ارهابي 
ض����د دول������ة اس���رائ���ي���ل 
لكونهم  م��واط��ن��ي��ه��ا،  او 
اسرائيلين،  م��واط��ن��ن 
ان  امل��رش��ح  ع��ل��ى  ملقى 
النشاط ال  ان هذا  يثبت 
يشكل دعما لكفاح مسلح 
ضد دولة اسرائيل.  كما 
توضيح  يتم  ان  مقترح 
وحتديد ان اسباب منع 

تشمل  مرشح  مشاركة 
تصريحات املرشح التي 
او  صريح  بشكل  فيها، 
لم  وان  وحتى  ضمني، 
تنضم الى نشاط عملي 
ان��ك��ار وجود  اض��اف��ي، 
كدولة  اس��رائ��ي��ل  دول���ة 
ودميقراطية،  ي��ه��ودي��ة 
ال������ت������ح������ري������ض ع���ل���ى 
تأييد  او  ال��ع��ن��ص��ري��ة 
كفاح مسلح لدولة عدو 
ضد  ارهابية  منظمة  او 

دولة اسرائيل«.
القانون  م���ش���روع  اي���د 
ب���ال���ق���راءة ال��ث��ال��ث��ة 29 
عضو كنيست وعارضه 

.20

كنيست  ع����ض����و  ت����رش����ي����ح  ش����ط����ب  ب������االم������ك������ان 
وف����������ق ت�����ص�����ري�����ح�����ات�����ه ول�������ي�������س وف����������ق اف�����ع�����ال�����ه

ال���������������ع���������������ش���������������رات ف�����������������ي وق��������������ف��������������ة إح����������ت����������ج����������اج����������ي����������ة ع������ل������ى امل��������������ص��������������ادق��������������ة ال��������ن��������ه��������ائ��������ي��������ة
امل��������������ؤذن ل���������ق���������ان���������ون  إس���������ت���������ن���������ك���������اًرا  ال�������ف�������ح�������م  أم  م���������دخ���������ل 
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