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لالنضمام لفعاليات مركز مساواة:

مين أحسن مين أحسن 
المسيحية المسيحية 
والّ اإلسالم  والّ اإلسالم  
والّ الدروزوالّ الدروز

المسيحي والمسلم والدرزي هو إبن بلدك، وهو إبن شعبك.. مش مهم شو دينو وشو عيلتو..

فالطائفية  الفترة،  هذه  أثناء  الداخلي  االحتراب  نشهد  وكلنا  األبواب،  على  المحلية  السلطات  إنتخابات 
والعائلية والحمائلية تشتد، وفي العديد من األحيان تؤدي الى أحداث عنف مؤسفة.

التمييز والقمع السلطوية؟ أم أن  مناهضتنا لسياسة  على  الوطنية يقتصر  مفهوم  ونحن نتساءل: هل 
الوطنية هي أيضاً مسؤوليتنا داخل مجتمعنا لكي نحميه من خطر االنقسام؟

ولهذا نناشد كل أفراد مجتمعنا العربي الفلسطيني بأن يحموا شعبنا، ولنعمل جميعا لتكون فترة االنتخابات 
. خالية من التعصب الطائفي والعائلي والحمائلي وكافة أشكال العنف، فلنضع مصلحة البلد وأهلها اوالً

االنتخابات يوم واهل البلد كل يوم
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  إنت وأخوكإنت وأخوك
  وإبن عمك..وإبن عمك..
ع الغريبع الغريب

الغريب هو إبن بلدك، وهو إبن شعبك.. مش مهم شو دينو وشو عيلتو..

فالطائفية  الفترة،  هذه  أثناء  الداخلي  االحتراب  نشهد  وكلنا  األبواب،  على  المحلية  السلطات  إنتخابات 
والعائلية والحمائلية تشتد، وفي العديد من األحيان تؤدي الى أحداث عنف مؤسفة.

التمييز والقمع السلطوية؟ أم أن  مناهضتنا لسياسة  على  الوطنية يقتصر  مفهوم  ونحن نتساءل: هل 
الوطنية هي أيضاً مسؤوليتنا داخل مجتمعنا لكي نحميه من خطر االنقسام؟

ولهذا نناشد كل أفراد مجتمعنا العربي الفلسطيني بأن يحموا شعبنا، ولنعمل جميعا لتكون فترة االنتخابات 
. خالية من التعصب الطائفي والعائلي والحمائلي وكافة أشكال العنف، فلنضع مصلحة البلد وأهلها اوالً

االنتخابات يوم واهل البلد كل يوم
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  سيارةسيارة
  مين بدكمين بدك
تحرقتحرق

هاي السيارة إلبن بلدك، وإلبن شعبك.. مش مهم شو دينو وشو عيلتو..

فالطائفية  الفترة،  هذه  أثناء  الداخلي  االحتراب  نشهد  وكلنا  األبواب،  على  المحلية  السلطات  إنتخابات 
والعائلية والحمائلية تشتد، وفي العديد من األحيان تؤدي الى أحداث عنف مؤسفة.

التمييز والقمع السلطوية؟ أم أن  مناهضتنا لسياسة  على  الوطنية يقتصر  مفهوم  ونحن نتساءل: هل 
الوطنية هي أيضاً مسؤوليتنا داخل مجتمعنا لكي نحميه من خطر االنقسام؟

ولهذا نناشد كل أفراد مجتمعنا العربي الفلسطيني بأن يحموا شعبنا، ولنعمل جميعا لتكون فترة االنتخابات 
. خالية من التعصب الطائفي والعائلي والحمائلي وكافة أشكال العنف، فلنضع مصلحة البلد وأهلها اوالً

االنتخابات يوم واهل البلد كل يوم


