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الخليل: افتتاح مؤتمر بيت المقدس اإلسالمي 
الثامن تحت عنوان «الخليل.. واقع وتحديات»

الشويكي-  وسام  الخليل- الحياة الجديدة- 
دعا مؤتمر بيت المقدس اإلســالمي الثامن 
المنعقــد فــي مدينــة الخليل، في جلســته 
االفتتاحيــة التي عقدت فــي المركز الكوري 
بالمدينة، أمس، إلى حشــد مزيد من الدعم 
الدولــي والعربي لنصرة المســجد األقصى 
المبارك في القدس، والمســجد اإلبراهيمي 
الشــريف في الخليل، في مواجهة سياسات 
االنتهــاكات  ووقــف  االحتالليــة  التهويــد 
عمليــات  فيهــا  بمــا  بحقهمــا،  المتواصلــة 
االقتحامات للمستوطنين، عالوةً على محاولة 

التقسيم الزماني والمكاني.
وأكــد المتحدثون في المؤتمر، الذي شــارك 
فيــه رجــال ديــن وعلمــاء وشــيوخ وقضاة 
شــرعيون مــن الوطــن ووفــود مــن الدول 
اإلســالمية والعربية، إلى جانب مســؤولين 
ووزراء وممثليــن عــن مختلف المؤسســات 
والهيئات المهتمة، على ضرورة إحياء السياحة 
الدينية الى مدينتي القدس والخليل وزيارة 
المقدســات الدينية واإلسالمية في الوطن، 
والتضامــن مــع شــعبنا داخل الوطــن أمام 

انتهاكات االحتالل المتواصلة.
كما شــددوا على وقوفهم إلى جانب معركة 
األمعاء الخاوية التي يخوضها األسرى األبطال 
داخل سجون االحتالل، فيما تعرف بـمعركة 
الحريــة والكرامة، وإعالن حالة التضامن مع 

مطالبهم العادلة.
ويأتي انعقاد هذه المؤتمر في نسخته الثامنة 
في مدينة الخليل تحت عنوان «الخليل.. واقع 
وتحديات» ليتناول بالنقاش والتحليل جملة 
من القضايا التي تعيشها الخليل على مختلف 
األصعدة؛ على مدار أيام ثالثة، يشارك فيها 
أكاديميــون ومختصــون وباحثــون، تخللها 
االحتفال داخل المسجد اإلبراهيمي بذكرى 

اإلسراء والمعراج.
واستعرض المؤتمر، في جلسته االفتتاحية، 
أمــام المشــاركين والحضــور، ومــن خالل 
عرض فيلم وثائقي، الحال في مدينة الخليل 
وواقعهــا المؤلــم جــراء ما تتعــرض له من 
هجمة استيطانية محمومة بدأت منذ احتالل 
المدينة وارتفعت وتيرتها مع توالي السنوات 
بمــا فيها فترة المجــزرة التي وقعت عام 94 
وإفرازاتها التي أدت إلى إغالق البلدة القديمة، 
قلب المدينــة التاريخي وعنوانها الحضاري، 
ومــا رافــق ذلك مــن اقامــة للمســتوطنات 

واالســتيالء على قلــب المدينة من شــوارع 
السهلة والشهداء وســوق الخضار المركزي 
واالستيالء على المدارس. واستعرض الفيلم 
نشــأة المدينة وتاريخها إلى يومنا هذا حيث 
«الموت الســريري» الذي تعيش في بلدتها 

التاريخية العريقة.
ودعا وزير األوقاف والشؤون الدينية، الشيخ 
يوســف إدعيــس، في كلمــة الرئيس راعي 
المؤتمــر، التــي ألقاها باإلنابــة عن رئيس 
الــوزراء د. رامــي الحمداهللا، شــعوب ودول 

العالم لنصرة أسرانا في إضرابهم.
وأضــاف: أمامنا مســؤولية كبرى في حماية 
الخليل وتلبية احتياجات أهلها وصون آثارها 
ومعالمهــا وتاريخهــا والنهــوض بها كمركز 
استقطاب للسياحة اإلسالمية إلى فلسطين.

واعتبر محافظ الخليــل كامل حميد، انعقاد 
المؤتمــر هــذا العام على أرض جــد االنبياء 
ابراهيــم عليــه الســالم، انه يحمل رســالة 
واضحــة بالتوأمــة والتالحم المشــترك بين 
ومســجديهما  والقــدس  الخليــل  مدينتــي 

الشريفين.
إلــى ذلــك، تحــدث مفتــي القــدس والديار 
المقدســة الشيخ محمد حســين، عن رسالة 
هذا المؤتمر منذ انعقاد النسخة االولى منه 
في كشف األخطار المحدقة بمدينة القدس 
وفلســطين، من خالل تناول التحديات التي 
يواجههــا الشــعب الفلســطيني ومخططات 
االحتــالل، والعمــل علــى شــد الرحــال إلى 
المدينــة المقدســة وتعزيــز الصمــود على 
أرضها. والقى مفتي أوكرانيا، الشــيخ أحمد 
تميم، كلمة ضيوف المؤتمر، تحدث فيها عن 

الخليل ومكانتها الدينية.
فيما شــدد القاضي مصطفى الطويل، في 
كلمة قاضي القضــاة محمود الهباش، على 
مكانــة الثبــات والصمود في أرض اإلســراء 
والمعراج، واألهمية الدينية للمسجد األقصى 
المبــارك، مطالباً األمة العربية واإلســالمية 
للدفــاع عن القدس والمســجد األقصى من 
انتهاكات متواصلة ومحاوالت تقسيمه زمانياً 
ومكانياً، مشــيراً إلى االعتــداءات االحتاللية 
علــى الكنائــس ورجــال الدين المســيحي، 
وتصعيد هجمته على أبناء شعبنا ومقدساته، 
ومحــاوالت تزييــف التاريخ وطمــس معالم 
القدس العربية واإلسالمية، وعزلها وفصلها 

عن محيطها.

مشاركون في افتتاح المؤتمر

«القدس المفتوحة» تنظم سلسلة 
فعاليات تضامنية مع األسرى

محافظات- الحياة الجديدة- نظمت جامعة القدس 
المفتوحــة، سلســلة مــن الفعاليــات تضامنا مع 

األسرى المضربين على الطعام. 
ووجــه القائمــون علــى الفعاليــات والمشــاركون 
فيهــا تحياتهــم لألســرى، وأكدوا وقــوف الجامعة 
ممثلة برئيسها يونس عمرو، وكوادرها الطالبية 
واألكاديمية واإلدارية إلى جانب الحركة األسيرة في 
معركة الكرامة. ونظم مجلس اتحاد الطلبة وحركة 
الشبيبة الطالبية في فرع رام اهللا والبيرة، مهرجان 
معركة الكرامة، حضره مدير الفرع حسين حمايل، 
وعضــو مركزية فتح توفيق الطيــراوي، وانتصار 
الوزير أم جهاد، ورئيس نادي األسير قدورة فارس، 
وعدد من أهالي االسرى وأعضاء إقليم فتح ومئات 
الطلبــة. وفي نابلس، نظم الفرع وقفة تضامنية 
في ســاحة الجامعة، بمشاركة مدير الفرع يوسف 
ذياب عــواد، وعضو اللجنــة المركزية لحركة فتح 
دالل سالمة ويتنسيق من حركة الشبيبة الطالبية 
ومجلــس طلبــة الجامعــة، وبحضــور العديد من 
فصائل العمل الوطني ونقابة العاملين في الجامعة 

وأعضاء الهيئتين االدارية واالكاديمية.
كمــا نظم مجلــس اتحاد الطلبة وحركة الشــبيبة 

الطالبية في فرع طوباس وقفة تضامنية، شارك 
فيهــا نائــب المحافــظ احمد احمــد اســعد وأمين 
ســر حركة فتح اقليم طوبــاس محمود صوافطة 
وممثلــون عن المؤسســات الشــعبية والرســمية 
واألجهــزة الســيادية ومدير فرع طوباس ســهيل 
ابو ميالة ورئيــس مجلس الطلبة أيمن ابو العيلة 
ومنســق الشــبيبة الطالبيــة رامــي ابو محســن، 
والعاملون بالفرع وحشــود مــن الطلبة وعدد من 
االسرى المحررين. كما نظم فرع الجامعة في شمال 
غزة، بإشراف قسم شؤون الطلبة، وبالتنسيق مع 
قسم العالقات العامة، بطولة «الحرية والكرامة» 
فــي تنس الطاولة لطالبات الفــرع، بحضور مدير 
الفــرع محمد أبو الجبين، وعضــو هيئة التدريس 
سميرة ستوم، وألفت المصري، والباحث االجتماعي 
باســل حســونة، ومنســق العالقات العامة بالفرع 

أشرف قنديل، وعدد كبير من الطالبات.
ونظم فرع قلقيلية ومجلس اتحاد الطلبة وحركة 
الشــبيبة الطالبية وقســم شــؤون الطلبة وكلية 
التنمية االجتماعية واألسرية (طلبة تدريب ميداني 
4) معــرض مواهب وإبداعات أســرى الحرية تحت 
رعاية محافظ محافظة قلقيلية اللواء رافع رواجبة.

 مشاركون في الفعالية التضامنية مع االسرى

«الهيئة اإلسالمية المسيحية
تبارك لشعبنا بذكرى اإلسراء والمعراج 

رام اهللا- الحياة الجديدة- باركت الهيئة االســالمية المســيحية 
عامــة  للمســلمين  أمــس،  والمقدســات،  القــدس  لنصــرة 
والفلســطينيين خاصة ذكرى االســراء والمعــراج، محذرةً من 
الخطر المحدق بمسرى رسول اهللا في ظل الحمالت والمخططات 
التهويدية التي تشنها سلطات االحتالل وجماعاتها المتطرفة، 
حيث باتت النوايا التهويدية واضحة وصريحة بتقسيم المسجد 

االقصى والسيطرة الكاملة عليه.
واعتبر االمين العام للهيئة د.حنا عيســى حلول ذكرى اإلسراء 
والمعراج تستدعي من أبناء شعبنا ضرورة الوحدة والتوحد حول 
المشــروع الوطني الهادف إلى تخليص األراضي الفلسطينية 
المحتلة بما فيها القدس الشرقية من براثين االحتالل وتقرير 
المصير والتمسك بالثوابت الوطنية وعلى رأسها دحر االحتالل 

وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وحذرت الهيئة في بيانها مما يتعرض له الحرم القدسي الشريف 
مــن تهويد وتدميــر، حيث باتــت االقتحامات يومية للمســجد 
االقصى الداء الصلوات والرقصات التلمودية، يرافقها استمرار 
عمليات حفر االنفاق اسفل اساسات المسجد مما يهدده باالنهيار 
والتدمير، مشيرةً إلى تعالي االصوات اليهودية بالسيطرة على 

المسجد وتقسيمه.
واشــار د.عيســى الى إن االحتفــال بذكرى اإلســراء والمعراج 
تأتي في ظل ظروف صعبة يعيشــها شــعبنا، ورغماً عن ذلك 
فإننا مصممون على المضي قدماً صواب أهداف شعبنا النبيلة 
والمشــروعة والعادلة على اعتبار أن االحتفال بهذه المناســبة 
العظيمة ليس احتفاالً تقليدياً، وإنما هو تأكيد وتجسيد لتمسك 
شــعبنا بحقه الوطنــي في عاصمتــه التاريخيــة وعزمه على 

مواصلة نضاله حتى تحقيق أهدافه مهما غال الثمن. 
وأكــدت الهيئة ان القدس كانت وســتبقى مركــز الروح وقلب 
الجسد الفلســطيني مهنئةً أبناء الشعب الفلسطيني لمناسبة 

ذكرى اإلسراء والمعراج. 

موقفنا من غزة كموقفنا من القدس 

الهباش: على شعبنا في القطاع التمرد  
على انتهاك حماس للقيم والحرمات

رام اهللا- الحيــاة الجديــدة- اعتبــر قاضي 
قضاة فلسطين مستشار الرئيس للشؤون 
الدينية والعالقات اإلسالمية محمود الهباش 
اختطاف اإلعالمية تغريد أبو ظريف مراسلة 
تلفزيون فلســطين في قطاع غزة, تجاوزا 
لكل القيم واألعراف التي عاش عليها شعبنا 
سنين طويلة, التي تحترم المرأة, وتعتبر أن 
لها حرمة ومكانة خاصة, مطالبا شعبنا في 
غزة بعدم الســكوت على انتهاكات حماس 

والتمرد عليها.
وقــال الهباش في حديــث إذاعي امس «ان 
حماس تتجاوز القيم باختطاف النســاء الى 
جهة مجهولــة, حتى ان اهاليهن اليعرفون 
مكانهــن, واضــاف: «نحــن نســتنكر هذه 
األعمال بأشــد العبــارات», ودعــا جماهير 
الشــعب في غزة, للتمرد وعدم تمرير هذه 
االنتهاكات لحقوقهم, وطالب النساء بعدم 
تلبيــة اســتدعاءات حمــاس، وقــال: «على 
ابناء أي حي يتم مداهمة منازله الختطاف 
الفتيات ان يهبوا للدفاع عن عرضهم, وعدم 

التهاون فيه مهما كانت الظروف».
ووصــف الهبــاش اجــراءات حمــاس علــى 
مدى عشــر سنوات من االنقالب باألساليب 
«الوضيعــة» الفتــا الــى انتهــاك الحرمات, 
والتطاول على شــعبنا وقيادته, مؤكدا أنه 
آن االوان أن ينتهي هذا الفصل األسود من 
تاريخ الشعب الفلسطيني وأن تحكم حماس 
صوت العقل وتغلب المصالح الوطنية العليا, 
وتنهي هذا االنقسام الذي طال أمده والذي 

أرهق شعبنا وأضر مصالحه ضررا بليغا.
وطالــب الهبــاش بتحرك شــعبي ســلمي, 
لمواجهــة انتهاكات حمــاس ومنهجها الذي 
تحــاول فرضــه علــى أهالــي قطــاع غزة, 
بعــدم التعامل مــع أية اجــراءات تقوم بها 
حماس ألنها ليســت ســلطة ذات شــرعية 
وقــال: «نحــن ال ندعــو ألي نوع مــن أنواع 
العنــف لحــل مشــاكلنا الداخليــة, حتى لو 
بــدأت حمــاس بانتهــاج العنف منذ عشــر 
سنوات باالنقالب العســكري الدموي على 
القيادة الفلســطينية» واضــاف: «يجب أن 
تكون الســلطة واحــدة, وحكومــة واحدة» 
وقال: «المطلوب موقف واحد منســجم مع 
القيــم والمنهج الســلمي بالتغيير, إضافة 
للتمــرد الســلمي والعصيــان المدني لكل 
االجــراءات التــي تقوم بها حمــاس وصوال 
إلى انهاء االنقســام انهاء كامال واســتعادة 
الوحدة الوطنية, وإعادة قطاع غزة للحضن 
الفلســطيني ليواصل كل شعبنا مسيرته 

نحو التحرر واالستقالل.
وأكد الهبــاش على ضرورة الفصل ما بين 
قطاع غزة وحركــة حماس, موضحا: «غزة 
شيء وحماس شيء اخر, فموقفنا من غزة 
كموقفنــا من القدس وكل ركن من أركان 
وطننا الفلسطيني, وموقفنا من أهلنا في 
غــزة هــو موقفنا مــن كل شــعبنا في كل 
مكان, ونحن نريد استعادة حماس من هذا 
المنزلق الذي تســير فيه, ونستعيد وحدتنا 

الوطنية».

غزة: فعاليات التضامن مستمرة
 ودعوات لتكثيفها دعما لألسرى

غــزة– الحياة الجديــدة– نفوذ البكــري- اكدت 
فعاليــات تضامنيــة اهميــة اتبــاع المزيــد من 
الخطوات الدبلوماسية والسياسية والجماهيرية 
لدعم مطالب االسرى االنسانية خاصة في ظل 
تجاهــل مصلحــة ســجون االحتــالل لحقوقهم 
العادلة. وقال عضو الهيئة القيادية العليا لحركة 
فتح د. زياد شــعت ان االسرى هم الشموع التي 
تنير مسيرة النضال في خط المواجهة االول مع 
االحتالل مؤكدا «للحياة الجديدة» ان حركة فتح 
تدعم بقــوة كافة الخطوات النضالية لألســرى 
فــي معركة االمعاء الخاويــة وبالمقابل يتطلب 
زيادة حجــم التضامــن على كافة المســتويات 
والمؤسســات لنصــرة االســرى فــي معركتهم 
العادلــة. وقال خطيب المســجد االقصى ووزير 
االوقاف االسبق الشيخ يوسف سالمة: نحن ننظر 
بــكل تقدير احتــرام لكافة االســرى الذين كان 
بإمكانهم التحرر من الســجن فــي حال التنازل 
عــن ثوابتهم ولكنهــم رفضوا ذلك وتمســكوا 
بصمودهم وحقوقهم للدفاع عن حقوق شعبهم 
ووطنهم. واكد سالمة ان االسرى جسدوا الوحدة 
وجمع الشــمل والتعالي على الجراح مهما كانت 
مؤلمة وقاسية وهم الذين كتبوا وثيقة االسرى 
التي تمثل العامود الفقري لوحدة شــعبنا وعلى 
الجميــع الســير علــى دربهــم وان نكــون دائما 
معهم من اجــل تحريرهم لكي يســاهموا في 
بنــاء الوطــن مثلما دافعــوا عن حرية الشــعب 
والوطــن. من جانبه شــدد محســن ابو رمضان 
مدير مركز حيدر عبد الشافي للثقافة والتنمية 
اهمية االنتصار لألسرى الذين يواصلون معركة 

الحريــة والكرامــة ويمثلون الضمير االنســاني 
المتقدم وتصويب البوصلة نحو مواجهة االحتالل 
واالســتيطان والحصار واالنقسام والخروج من 
دائرة المناكفات السياســية واســتطاعوا تثبيت 
قيــم ومعانــي الكرامة. وقــال ان المؤسســات 
الدوليــة واالنســانية يقــع على عاتقهــا تحمل 
المسؤولية في مواجهة جرائم االحتالل وتوفير 
الحقوق االنسانية لألسرى. واكد صالح ابو وردة 
محافظ شمال غزة في كلمته ان االسرى ليسوا 
وحدهم في ظل اســتمرار االحتالل واســتهداف 
كل ما هو فلســطيني ظنا مــن االحتالل انه إن 
قتل الفلســطيني فإنه سيستولي على االرض 
ولهذا زج باكثر من مليون فلسطيني على مدى 
تاريخ االحتالل في ســجونه في محاولة لكســر 
النضال الفلسطيني. ورأى رئيس لجنة التحكيم 
الشــرعية بمحافظة رفح الشيخ محمد الفي انه 
يتطلب من خطباء المساجد بشكل خاص مؤازرة 
االســرى في خطواتهم النضالية. وعن تجاهل 
اســرائيل لحتى االن لمطالب االسرى فقال عبد 
الناصر فروانة الباحث في شؤون االسرى انه كان 
يتوقع ذلك في ظل التصعيد االســرائيلي الذي 
ســبق االضراب والهجمة الشرســة التي نفذتها 
مصلحة الســجون على مدار السنوات الماضية 
ومن المتوقع زيادة االنتهاكات ومماطلة مصلحة 
السجون لمطالب االسرى. واضاف انه من الممكن 
تغير الوضع في حال الحراك الفاعل داخل وخارج 
السجون من خالل اتساع الحشد والتضامن واتباع 
المزيد من الخطــوات النضالية الداعمة لحقوق 

االسرى في معركة االمعاء الخاوية.

السفارة البوليفارية لدى فلسطين 
تستعرض حقيقة ما يحدث في فنزويال

رام اهللا- وفــا- عرضــت ســفارة الجمهوريــة البوليفارية لدى 
فلســطين، للشعب الفلسطيني حقيقة ما يحدث في فنزويال، 
وآخر التطورات من أفعال عنف وغيرها، التي تمارسها المعارضة 

اليمينية الفنزويلية.
وبينت الســفارة في بيان صادر مــن وزارة خارجيتها أنه وبعد 
حصول المعارضة اليمينية في فنزويال على األغلبية البرلمانية 
في الجمعية الوطنية، أعلنت أنه في غضون 6 أشــهر ستخرج 
عن الحكومة باســتخدام عدة وســائل غير دستورية، مبينة أن 
هذه ليســت أول مرة تحاول فيها المعارضة إلغاء قوة السلطة 

الشرعية والدستورية لحكومة نيكوالس مادورو موروس.
وأشار البيان الى أن األعمال التي حصلت عام 2014 والمعروفة 
«بالخــروج» خلّفت 43 قتيالً و800 جريح وأضرارا مادية بقيمة 
10 مالييــن دوالر، وأن الحكومــة تغلّبــت علــى هــذه األحداث 
بأساليب ديمقراطية وجهود سلمية بعد عدة دعوات الى السالم 
والحوار الوطني. وأضاف: العنف والسياســات تحت استراتيجية 
االنقــالب الناعم كانت نقطة انطــالق ترويج لقادة المعارضة 
لفوضى تتضمــن حربا اقتصادية ونفســية ومالية واعالمية، 

هادفة إلى عدم استقرار الدولة وتفعيل تدخل خارجي.
وقال البيان: ابتداء من نيسان 2017، وتحت شعار الخروج الى 
الشــارع إلســقاط حكومة نيكوالس مادورو موروس، صعدت 
المعارضــة أعمــال العنف بدعم من جهات سياســية فنزويلية 
متطرفة، حزب العدالة أوالً وحزب االرادة الشعبية وحزب فينتي 
فنزويال وآخرين، هذه الجهات وأهم المتحدثين باسمها، األمين 
العام لمنظمة الدول األمريكية، لويس الماغرو، ينســقون مع 
الحركات اليمينية المتطرفة في حكومات بعض الدول الخارجية 
لتدخــل عنيف فــي فنزويال». وتابــع: «عبر مختبرات وســائل 
اإلعــالم التابعة للمعارضة قامت بحملة اعالمية معادية، حيث 
ان المناطق المتأثرة باليمين هي المناطق ذاتها التي هوجمت 
عام 2002، الســيناريو هو ذاته ولكن بتاريخ آخر». وأشار الى 
أنه من خالل سياســاته المدمرة والمســببة لعدم االســتقرار، 
تسبب اليمين «اإلرهابي» بخسائر مادية تقدر بخمسين مليون 

بوليفار ومقتل أربعة أشخاص.
وطالب البيان الدول الصديقة والســلطات الفدرالية في روسيا 
والهيئات الدبلوماسية في فنزويال واألحزاب السياسية والحركات 
الشــعبية والجهــات األكاديميــة الداعمــة بالتصــدي للحصار 
االعالمي والشــجب الدولي الذي يتلقاه الوطن، مشــيرا الى أن 
المعارضــة تقوم ببذل جهود لتنفيذ اســتراتيجياتها «المخلّة 

لالستقرار».

زخم متسارع لدعم األسرى في الشارع الفلسطيني
نابلس- وفا– تواصلت حمالت التضامن مع األسرى المضربين 
عــن الطعام في ســجون االحتــالل مع دخول معركــة «الحرية 
والكرامــة» أمس يومها الســابع، حيث شــهدت المــدن والقرى 
والمخيمات في الضفة وقطاع غزة ومدن الداخل، زخما متسارعا 
في الفعاليات، أبرزها خيم االعتصام المقامة في مراكز المدن.

في مدينة نابلس شــمال الضفة، أقيمت ســبع خيام للتضامن 
مع األسرى في ميدان الشهداء وسط المدينة، وفي بلدتي بيتا 
وبيت فوريك وقريتي سالم وبيت دجن ومخيمي عسكر القديم 
وبالطــة، بالتوازي مع تصاعد الفعاليات الداعمة لألســرى في 

مؤسسات المدينة.
ومــن المتوقع أن تشــهد فعاليات التضامــن تصاعدا في األيام 
القادمة، بعد أن أعلنت أقاليم حركة فتح في الضفة عن تصعيد 
المواجهة واالشتباك في مناطق التماس مع قوات االحتالل يوم 
الجمعة القادم، وتشكيل جبهة موحدة للوقوف مع عدالة مطالب 

األسرى في إضرابهم.
مدير العالقات الدولية في نادي األســير والمســؤول اإلعالمي 
عن حملة دعم األســرى رائد عامر تحــدث لـ»وفا»، عن أهمية 
المشاركة في الفعاليات المركزية لدعم األسرى؛ إلعطاء دعم 

أقوى للمسيرات والمهرجانات.
وأكد على استمرار فعاليات برنامج التضامن مع األسرى، حيث 
ســتجري اليوم مســيرة يتوقع أن تكون ضخمــة أمام محافظة 
نابلــس، باإلضافــة لتنفيذ برامــج أخرى ضمــن تفعيل خيمة 
االعتصام من خالل زيارة ذوي األسرى من المؤسسات الرسمية 

والشعبية وزيارة األسرى المرضى واألسيرات في المحافظة.
وشدد على أهمية خيم االعتصام في دعم األسرى المضربين، 
وكذلك في ممارســة الضغوط على حكومة االحتالل للخضوع 
لمطالب األسرى، وإلعالء صوت األسرى في كل المحافل المحلية 

والعربية والدولية.

واتسعت حمالت التضامن مع األسرى حتى وصلت عددا من دول 
العالم، عبر فعاليات تنظمها الممثليات والسفارات الفلسطينية 

والجاليات، إليصال رسائل بمطالب األسرى العادلة للعالم.
ويبقى السؤال حول انعكاس حجم الفعاليات الجماهيرية على 
عزيمــة 1500 أســير يخوضون معركــة «الحريــة والكرامة»، 
وإصرارهــم على اســتمرار اإلضــراب، ومــا إذا كان صدى تلك 
الفعاليــات يصل لألســرى في ظل فــرض االحتــالل إجراءات 
تعســفية عليهم تمثلت بحرمانهم من زيارات المحامين وإلغاء 
الزيارات المقررة لألســرى؛ وكذلــك حرمانهم من التواصل مع 
العالم الخارجي بعد مصادرة التلفزيونات ووسائل التواصل مع 
الخارج. األسير المحرر عصمت منصور الذي أمضى 20 عاما في 
األسر وخاض خمسة إضرابات جماعية عن الطعام، أكد أن خيام 
التضامن والفعاليات والمسيرات لها أثر كبير في رفع معنويات 
األسرى، وأن الحركة الجماهيرية والتفاعل مع اإلضراب وإسناده 
في المدن والقرى من خالل المسيرات والتغطية اإلعالمية تعتبر 

جزءا مكمال لمعركة األسرى.
وأشــار إلى أن األسرى حاليا معزولون عن العالم من خالل منع 
زيارات المحامين واألهالي ومصادرة التلفزيونات، إال أن لديهم 
وســائل كراديوهات تم تهريبهــا، أو من خالل المعلومات التي 
تصلهم من األقسام األخرى لألسرى غير المضربين، عن حجم 
التضامن معهم في الخارج من مظاهرات ومسيرات وغيرها، ما 

يرفع معنوياتهم ويقوي عزيمتهم في خوض اإلضراب.
وأوضح منصور أن حجم التفاعل مع األســرى جيد، إال أنه ال بد 
من زيادة أعداد المشــاركين في الوقفــات التضامنية بحيث ال 
ينقطع في أي لحظة وينتشر في كل القرى والمدن والتجمعات 

الفلسطينية.
وأضاف «كلما رأى االحتالل أن هناك التفافا واسعا حول قضية 
األسرى وأن الموضوع حاشد وجماهيري، سيجبر إدارة السجون 

وحكومــة االحتالل مــن خلفها والجهات األمنيــة على الخضوع 
للمطالب األسرى والموافقة على التفاوض معهم».

وتابع: أكثر ما يتمناه األسير المضرب من الجماهير أن يشاهد 
التضامــن الفعــال الذي يضــم أســاليب جديدة ومؤثــرة على 
االحتالل، وأن تكون رســالة األســرى وصلت عبــر اإلعالم وأال 
يتركوا للدعاية االســرائيلية عبر تشويههم وتشويه نضالهم 

ومعركتهم كأنها جزء من اإلرهاب.
وتعتمــد ســلطات االحتــالل عادة فــي إضرابات األســرى على 
حرب اإلشــاعة والدعاية الموجهــة؛ عبر بث األخبار الكاذبة عن 
فك بعض األســرى إضرابهم، حيث تهدف من خاللها إلضعاف 
معنويات األســرى وخلخلة صفوفهم وكذلك التقليل من قيمة 
التضامن معهم، ولتهدئة الشارع الفلسطيني وحرفه عن مساره 

باعتبار أن اإلضراب بدأ باالنتهاء، وفق منصور.
وأشار إلى أن األسرى عادة ما يواجهون حرب اإلشاعة اإلسرائيلية 
بــذكاء وحكمة وال يتعاطون معها، إال أن المطلوب من وســائل 
اإلعــالم أن تعي األخبار المســمومة وعدم أخذها كما هي من 

االحتالل.
وأضاف منصور، أن بعض األقسام تضم أسرى مرضى وأطفاال 
يخوضــون إضرابا عن الطعام بشــكل متقطــع خالل اإلضراب 
الجماعي، وأن فك إضرابهم طبيعي وجزء من المعركة ومكمل 

لها، فال يجوز تفسيره على أنه انسحاب.
وجدد التأكيد على أن إســرائيل في حال قل تضامن الجماهير 
مع األســرى، من الممكن أن تسمح لألســرى بزيارة المحامين 
وتعيد التلفاز لهم لبعث رســائل سلبية توحي بأن اإلضراب قد 
فشــل، مشــددا على أنه «ال بد من استمرار التغطية اإلعالمية 
وزيــادة النشــاطات التضامنية باســتمرار مع األســرى حتى ال 
تعطى إدارة الســجون فرصة إليصال رسائل سلبية تؤثر على 

إضراب الكرامة».


