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35 عـامـًا.. تـغـّيـرت الـبـشـريـة
 وكريم يونس ما زال في السجن

رام الله - "وفا": كريم يوس���ف فض���ل يونس، من قرية 
عارة في المثلث الش���مالي، داخل الخط األخضر، عمره اآلن 
58 عام���ًا، قضى منها 35 عامًا في س���جون االحتالل، فهو 
هن���اك منذ 6-1-1983، محكوم م���دى الحياة، بتهمة قتل 

جندي إسرائيلي، وهو عميد األسرى في العالم بأسره.
المحكمة اإلس���رائيلية حكمت عليه باإلعدام شنقًا أول 
األمر، بتهمة "خيانة المواطنة"، وتم بالفعل إلباس���ه الزي 
األحمر المخصص لإلعدام حين حض���ر ذووه لزيارته بعد 
الحكم، وبعد شهر عادت محكمة االحتالل وأصدرت حكمًا 
بتخفي���ض العقوبة من اإلعدام إلى الس���جن مدى الحياة، 

وقبل عدة سنوات تم تحديد الحكم ب� 40 عامًا.
والدت���ه )84 عاما(، لم تنقطع عن زيارته، وتحلم أن تراه 
يومًا خارج القضبان، أما والده فقد توفي قبل 4 س���نوات، 
ولم تس���مح له إس���رائيل بإلقاء نظرة الوداع على جثمان 

والده.
رفض االحتالل إطالق سراحه ضمن عمليات اإلفراج التي 
تمت عقب اتفاق أوسلو، وكذلك في "صفقة شاليت"، وكان 
يفت���رض أن يفرج عنه ضمن صفقة إحياء المفاوضات في 
العام 2013 مع 29 آخرين من األسرى القدامى، ضمن دفعة 
رابع���ة وأخيرة لكن إس���رائيل أخلت باالتف���اق ولم تطلق 

سراحهم.
كريم يونس أدى دورًا كبيرًا منذ البدايات في تأس���يس 
الحرك���ة الوطنية األس���يرة بالمعتقالت، وخ���اض الكثير 
من معارك اإلضراب المفتوح ع���ن الطعام من أجل حقوق 

المعتقلين وحمايتهم من االستهداف اإلسرائيلي.
كريم يونس، تغير العالم كثي���رًا منذ اعتقاله: تحررت 
برون���اي م���ن بريطاني���ا، وه���و م���ا زال في الس���جن، جاء 
غورباتشوف بالبروسترويكا وانهار المعسكر االشتراكي 
وازداد عدد دول العالم وهو ما زال في السجن، سقط جدار 
برلين وما زال في الس���جن، تغير 6 رؤس���اء أميركيين وما 
زال في األس���ر، فازت األرجنتين وألمانيا مرتين والبرازيل 
مرتين وفرنس���ا وإيطاليا وإس���بانيا بكأس العالم وما زال 
في الس���جن، انفجر تشيرنوبل وكريم يونس في السجن، 
اندلع���ت االنتفاضتان األولى والثانية وهو في الس���جن، 
وقعت معاهدات س���الم بين إس���رائيل والفلس���طينيين 
وعادت القيادات الفلس���طينية إلى المتاح من فلس���طين 
ويون���س ما زال في الس���جن، تغيرت عش���ر حكومات في 
إس���رائيل وهو في الس���جن، حدثت حرب الخليج األولى، 
والثانية، وهوجم���ت العراق واحتلها األميركان وس���قط 
صدام حس���ين، وم���ا زال في الس���جن، اغتيل���ت قيادات 
وس���قطت قيادات وصعدت قيادات وتبدلت وجوه وكبرت 
مدن واندث���رت مدن وما زال في الس���جن، تغيرت خارطة 
العالم عب���ر اإلنترنت واآلي ف���ون والكامي���رات الحديثة 
ووس���ائل الس���فر واالتصال، وما زال في الس���جن، حدثت 
صفقات تب���ادل وخ���رج مناضلون لم يكن م���ن المتصور 
أن يخرج���وا، وهو في الس���جن، انقلبت دول على أنظمتها 
وس���قطت أنظمة وصع���دت أنظمة، وما زال في الس���جن، 

وتغير السجن والسجان وكريم يونس ما زال في السجن.

األسيـر باســـم خنـدقجـي.. ُحـكـم بثـالثـة 
مؤبدات فانطلق من داخله شــاعر وروائي

رام الله - "وفا": ُولد باسم محمد صالح أديب الخندقجي، 
في الثاني والعش���رين من كان���ون األول 1983 في مدينة 
نابلس، وبدأ دراس���ته في مدرس���ة المع���ري االبتدائية، 
وحصل عل���ى الثانوي���ة العامة من مدرس���ة الملك طالل 
والتح���ق بجامعة النجاح الوطنية، دراس���ة خاصة قس���م 

العلوم السياسية، ثم حول إلى قسم الصحافة واإلعالم.
تأثر بالفكر اليس���اري حيث كان عمه عضوا ناش���طا في 
الحزب الش���يوعي وكان���ت االنتفاضة األول���ى في أوجها، 
وأولع من���ذ طفولته بالقراءة، وكان���ت أول رواية قد قرأها 
وهو في العاشرة "نهاية رجل شجاع" للروائي السوري حنا 
مينا، وأجرى الش���اعر سميح محسن لقاء صحافيًا مع باسم 
لصال���ح جريدة الطليعة المقدس���ية في ذلك الوقت حول 

مفهوم الرواية.
في مدرس���ة الملك طالل، أسس أول مجلة حائط تحت اسم 
مجل���ة االتحاد، والتحق بصفوف حزب الش���عب "الش���يوعي 
س���ابقا"، وكان عم���ره حي���ن ذاك )15 عاما(، ول���م ينجح في 
امتح���ان الش���هادة الثانوية فأكمل في م���ادة الرياضيات، 
وأعاد االمتحان ونجح وحصل على معدل 65.8%، ومعدله لم 
يؤهله أن يدخل الجامعة فباعت والدته مصوغاتها الذهبية 

من أجل تعليمه، بعد أن دخل إلى الدراسات الخاصة.
بدأ باس���م نش���اطه داخل الجامعة وخارجها مدعومًا من 
الحزب ومؤسساته، فشارك في بعض المؤتمرات المحلية 
وف���ي العمل التطوعي المجتمع���ي والمخيمات الصيفية 
وورش العم���ل من خ���الل بعض المؤسس���ات المجتمعية 
وش���كل مجموع���ة الحماي���ة الدولي���ة لحماية الش���عب 
الفلسطيني من أصدقاء من أوروبا، وانتخب نائبًا لسكرتير 
كتلة اتح���اد الطلبة التقدمية في جامع���ة النجاح وعضو 
محلي���ة الجامعة وكانت آخر بصماته ف���ي جامعة النجاح 

معرض التراث.
أثر فيه مشهد الطفلة إيمان حجو ابنة الشهور األربعة 
التي قتلتها قذيفة دبابة إس���رائيلية في حضن والدتها 

في قطاع غزة، فشكل مجموعة طالئع اليساريين األحرار.
اعتقل باس���م في الثاني من تش���رين الثاني 2004 على 
يد قوات االحتالل بعد عملية س���وق الكرمل في األول من 
تش���رين الثاني للعام نفسه، والتي نفذها الشهيد عامر 
عبد الله، والتي أدت إلى مقتل ثالثة إس���رائيليين وجرح 
50 آخري���ن، واتهم بأنه كان أحد أعض���اء المجموعة التي 
خططت للعملي���ة والتي أطلق عليها ف���ي حينها "وحدة 

اليساريين األحرار".
فوجئ���ت العائل���ة ببي���ان مكت���ب رئي���س ال���وزراء 
اإلس���رائيلي يقول إن عملية س���وق الكرم���ل لم تكن 
مقصودة وإنما المقصود كان مبنى السفارة األميركية 
في تل أبيب، فحكم على باسم في السابع من آب 2005 

بالسجن لثالثة مؤبدات.
لم يعترف باس���م بش���رعية المحكمة، وقف أما قاضي 
المحكمة وق���ال: أنا أحد أبناء ه���ذا الجيل الذي عاش في 
كن���ف االنتفاضة األول���ى، وتوقفت أحالم���ه وطموحاته 
م���ن النمو ف���ي االنتفاضة الثانية حين قتل���ت بأفكاركم 
الوحشية التي تتقن فن القتل وإراقة الدماء ذلك اإلنسان 
الب���ريء في داخلي حي���ن رأيت بأم عين���ي الضحية التي 
تحولت إل���ى وحش، لقد قتلتم في داخلي ذلك اإلنس���ان 
حي���ن قام أحد جنودكم بإفراغ مخزن بندقيته في جس���د 

طفلة في غزة اسمها إيمان.
اتجه هذا األس���ير في الس���جن إلى الكتابة، وعمل على 
إنش���اء مكتب���ات داخل الس���جون وكانت عائلت���ه تزوده 
بأحدث الكت���ب التي تصدر ف���ي العال���م العربي، وذلك 
المتالك عمه مكتبة ما زال���ت معروفة إلى اآلن في مدينة 
نابلس، فكتب "مس���ودات عاش���ق وطن" وه���ي عبارة عن 
10 مقاالت تحك���ي عن الهم الفلس���طيني، وكتب كذلك 
"وهكذا تحتضر اإلنسانية"، وهي عبارة عن تجربة األسير 
الفلس���طيني داخل الس���جون وهمه اليومي، ودراسة عن 
المرأة الفلس���طينية، وتكريما له قام بعض أصدقائه في 

فرنسا بترجمة أعماله إلى اللغة الفرنسية.
أبلغ باس���م والدته في إحدى زيارته أنه كان ينوي عدم 
الخ���روج للزيارة احتجاجًا على ما تمارس���ه إدارة الس���جن 
من تحويله لالس���تجواب العس���كري على ما يقوم بنشره 
من إصدارات أدبية ومق���االت وأبلغوه بأنه تتم متابعة ما 
ينش���ر له عبر النت والصحف باعتبار ذلك نوعا من أعمال 
التحري���ض، إال أنه قام بالزيارة خوف���ا عليها وعلى والده، 

الذي توفي منذ شهور.
وقرر باسم انه في حال استمرت إدارة السجون بتهديد 
كتاباته فإنه س���يعلن اإلضراب عن الطعام احتجاجا على 

خنق صوته.
يقول: "الحي���اة ينبغي أن تفهم بالرج���وع إلى الخلف، 
وأن تع���اش باالتجاه إلى األم���ام، ولكنني لم أزل مع األمل 
في دياجير الظالم أناش���د الوطن ب���أن يلدني مرة أخرى، 
لدن���ي من جرح يا وطني ال من وهم لدني، لدني كي أتمرد 

وأتجدد فالحلم لم يحن موعد نومه بعد".
تطورت قدرات باس���م األدبية فأصدر وهو في س���جنه 
ة األول���ى" الذي تمت  ديوان���ي ش���عر هما: "طق���وس المرَّ
طباعته في الدار العربية للعلوم "ناش���رون"، ونال إعجاب 
الكثي���ر من القّراء، وقامت دار النش���ر بطباعته مرة أخرى، 
الدي���وان الثاني صدر أيض���ًا عن الدار العربي���ة للعلوم � 
"ناش���رون"، وحمل عن���وان "أنفاس قصي���دة ليلية" قدمه 
الش���اعر واإلعالمي زاهي وهبي، كما أصدر رواية عن نفس 

الدار حملت عنوان "مسك الكفاية".

أم األسـيـر شـمـالـي مـن غـزة:
 أرفض أن يكسر ابني اإلضراب منفردًا

غزة - "وفا": تبتس���م نجاح شمالي )60 عامًا(، ابتسامة 

ممزوج���ة بدموع متحج���رة في عينيها وهي تس���تذكر 

ابنها األس���ير أحم���د عبد الرحي���م ش���مالي )27 عامًا( 

المضرب عن الطعام في سجن "نفحة" لليوم الثاني عشر 

على التوالي.

وتحمل نج���اح، الملقبة بأم ناصر، صورة ابنها أحمد على 

صدرها، ال تبرح خيمة التضامن مع األسرى المنصوبة وسط 

مدينة غزة، إال مساء كل يوم.

وأوضح���ت أنها تقض���ي ليالي طويلة دون نوم بس���بب 

خوفها على صحة ابنها وباقي األسرى، وقالت: "ال أستطيع 

أن أتوق���ف عن التفكير، كيف أغف���و وابني يتضور جوعًا، 

أش���عر بما يشعر به، وأتخيل يتألم من المغص والصداع"، 

مؤكدة أنها تشد على يديه لمواصلة اإلضراب.

ورفضت أم ناصر، أن يكسر ابنها االضراب، بشكل منفرد، 

وقالت: "أرفض أن يكسر ابني االضراب دون اآلخرين، كلهم 

سواسية، فليستمر" وأضافت: "هذه خطوة بدؤوها ويجب 

االستمرار متكاتفين لتحقيق مطالبهم".

ومن أهم مطالب األسرى السماح لهم باحتضان أطفالهم 

في جميع األعمار، وتحسين ظروف الرعاية الطبية والسماح 

لهم باس���تكمال تعليمهم الجامعي ووقف إهانة ذويهم 

خالل الزيارات في حال تمكنوا من زيارتهم.

وتقول أم ناصر إن زيارة العائالت ألبنائها عبارة عن رحلة 

عذاب، "انتظار لس���اعات على معبر بيت حانون و4 ساعات 

س���فر ذهاب���ا وإيابا وتفتي���ش مهين ودقيق عل���ى بوابة 

السجن وأحيانا بعد الوصول ُيمنع األهالي من الزيارة".

كان أحم���د، والد الطفلين عبي���دة وعلي، يعمل في أرض 

العائل���ة ويعتني بمزرعة دج���اج، ويقضي وقت فراغه في 

ألعاب الكمبيوتر.

وتبتس���م أم ناص���ر حينما أش���ارت إل���ى أن ابنها طلب 

منها ص���ور طفليه والدجاج بقوله���ا: "طلب صورًا ألطفاله 

وهم يلعب���ون في البيت والمزرعة... وطل���ب صور المزرعة 

وللصيص���ان أيضا لقد س���عد كثيرا برؤيته���ا، فقد كانت 

شغله الشاغل".

وتتمنى أم ناصر، وهي أم لسبعة من البنين والبنات، أن 

تسمع صوت ابنها الطبيعي وتحتضنه وتشعر به، وقالت: 

"حتى إن ُس���مح لنا بالزيارة، فنتح���دث إليه من خلف لوح 

زجاجي بس���ماعة هاتف مع توقيت محدد، أشتاق لصوته 

دون حواجز وأشتاق لضمه لصدري".

وتذكر أنه في المرة التي س���مح االحتالل )ُبعيد صفقة 

تبادل األس���رى 2011( لألس���رى باحتضان ذويهم، تعانق 

أحمد م���ع طفليه وطل���ب منهما أن يعضان���ه. "قال لهما 

عضوني يا بابا فقاما بعض���ه ضاحكين حينها فرح كثيرا، 

لك���ن قلبي كان يدمى" قالت أم ناص���ر، التي توفي زوجها 

تحت التعذيب على يد السجانين اإلسرائيليين في سجن 

غزة المركزي في آذار 1987 عندما كان أحمد يبلغ من العمر 

عامين فقط.

واعتقلت قوات االحتالل ش���مالي في شباط 2008 عندما 

هرب من حي الش���جاعية برفقة عش���رات م���ن المواطنين 

باتجاه معبر الشجاعية ش���رق غزة حينما اقتحم مسلحون 

من "حم���اس" منطقة س���كناه ف���ي حي الش���جاعية عند 

اشتباكهم مع إحدى العائالت.

وحكم���ت عليه محكمة عس���كرية بالس���جن الفعلي 18 

عام���ا بتهم مختلفة منها االنتم���اء لحركة "فتح، ومقاومة 

االحتالل، كما قالت والدته.

سلســلة فعاليات تضامنية مع األســرى المضربين في الضفة وغزة
محافظ���ات - "األي���ام"، "وف���ا": تواصلت، أم���س، فعاليات 

التضامن مع األسرى المضربين عن الطعام لليوم الثاني عشر 

على التوالي، في جميع محافظات الضفة وغزة.  

فف���ي الخليل، تواصلت في المدين���ة والبلدات والمخيمات 

ف���ي المحافظ���ة، أمس، الفعالي���ات التضامنية مع األس���رى 

المضربي���ن، وقال مدير نادي األس���ير ف���ي محافظة الخليل 

امجد النج���ار: إن الفعاليات تواصلت ف���ي كافة قرى وبلدات 

ومخيمات المحافظة، حيث أقيم���ت صالة الجمعة، في خيام 

التضام���ن في مدينة الخليل، وبلدات يطا، دورا، بيت أمر، بني 

نعيم، وبيت أوال، ومخيمي العروب والفوار.

وركز الخطب���اء في خطب���ة الجمعة، على ضرورة مس���اندة 

األس���رى، والمشاركة في الفعاليات المناصرة لهم، معتبرين 

االلتزام بهذه الفعاليات هو التزام وطني وأخالقي وديني.

وفي بي���ت لحم، أدى أكثر من ثالث���ة آالف مواطن في بلدة 

الخض���ر جنوب المحافظ���ة، أمس، صالة الجمع���ة، في خيمة 

االعتصام التضامنية مع األسرى المضربين عن الطعام.

وش���دد خطيب الجمعة مفتي بيت لحم الشيخ عبد المجيد 

عط���ا خالل الخطبة في الخيمة المقام���ة بمنطقة البوابة على 

الشارع الرئيس القدس الخليل، على أهمية مساندة األسرى 

الذي���ن يخوضون إضرابا مفتوحا ع���ن الطعام نصرة للقضية 

الفلسطينية، مشيدًا بدور القائمين على خيام التضامن التي 

لها داللة على روح التناصر والشعور مع األسرى.

وقال: نصلي اليوم من اجل أس���رانا البواس���ل الذين رفضوا 

الخنوع والذل، األس���رى هم عنوان الكرامة والعزة والش���رف 

لهذا الشعب المناضل.

وخاط���ب مفتي بيت لحم األس���رى بقوله: ما دام ش���عبكم 

خذلوا، وحريتك���م قريبة وما جرى من 
ُ
وتاريخك���م معكم لن ت

إضراب ي���وم أمس، كان عنوانا لوحدة الش���عب الواحد خلف 

أسراهم، ومظهرا للخشوع.

وف���ي جنين، نظم���ت فعالي���ات وفصائل العم���ل الوطني 

واإلسالمي، واللجنة الش���عبية إلطالق سراح األسرى، وأمهات 

األس���رى، وأس���رى محررون، أمس، وقفة تضام���ن في خيمة 

االعتصام المقامة بالقرب من مدرسة فاطمة خاتون بالمدينة، 

دعمًا وإسنادًا ألسرانا المضربين عن الطعام.

وش���ارك في االعتص���ام النائب جمال حوي���ل، ومدير نادي 

األس���ير راغب أبو دياك، وأمهات األس���رى وذووهم وأس���رى 

محررون.

كم���ا انطلق���ت مس���يرتان ونظم���ت وقف���ات تضام���ن مع 

األس���رى المضربين في بلدات جبع ويعب���د وكفر راعي، ورفع 

المش���اركون ف���ي هذه المس���يرات والوقفات صور األس���رى 

واألعالم الفلسطينية مرددين الهتافات الداعية الى الوحدة 

الوطنية.

وأكد المش���اركون االس���تمرار في وقفات التضامن والدعم 

واإلس���ناد داخل خيام التضامن، مطالبين بالوقوف إلى جانب 

األسرى وإسنادهم في مطالبهم.

وتناولت خطبة الجمعة في مس���اجد محافظة جنين، أمس، 

مل���ف األس���رى والدعوة إلس���نادهم كواجب ديني ش���رعي، 

والدعاء الى الحركة األسيرة.

وفي طولكرم، أدى المئات من المواطنين في المدينة، صالة 

الجمعة، في خيمة االعتصام المقامة وسط ميدان جمال عبد 

الناصر، تضامنا مع األسرى المضربين عن الطعام.

وأكد خطيب الجمعة الشيخ ماهر برهان حيدر، على مساندة 

األسرى داخل سجون االحتالل، مشيرا إلى أن نصرتهم واجب 

ش���رعي مستدال باألدلة الش���رعية التي تدعو إلى ذلك بقول 

رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم "فكوا العاني، وأطعموا 

الجائع، وُعودوا المريض".

وأوضح أن العاني هو األس���ير، الذي يجب فك أسره فهو من 

حارب من أجل أرض فلسطين المقدسة أرض اإلسراء والمعراج.

وشدد على أن نصرة األسرى هو فرض عين على المسلمين 

في العالم، وواجب شرعي للوقوف أيضا إلى جانب عائالتهم 

بالقول والفعل والعمل، مؤكدًا أن قضية األسرى بحاجة ماسة 

للوحدة الوطنية، وضرورة ترك الخالفات نصرة لألس���رى، دعا 

إلى تحقيق الوحدة الوطنية دون تأخير.

وفي طوب���اس، أدى العش���رات من أهال���ي المدينة، أمس، 

ص���الة الجمعة، في خيم���ة التضامن مع األس���رى المضربين 

ع���ن الطعام، وحضر الصالة التي تق���ام للجمعة الثانية على 

التوالي، أهالي أسرى وأس���رى محررون، وممثلون عن فصائل 

العمل الوطني، ومواطنون.

وق���ال مدير نادي األس���ير في طوباس، محم���ود صوافطة: 

ستكون هناك أيضا فعاليات للتضامن مع األسرى المضربين 

عن الطعام خالل األيام القادمة.

كما ش���ارك مئ���ات المواطنين ف���ي مخي���م الفارعة جنوب 

طوباس، أمس، في مس���يرة حاش���دة، دعما إلضراب األسرى، 

ورفع المش���اركون في المس���يرة التي انطلق���ت عقب صالة 

الجمعة من خيمة التضامن المقامة عند مدخل المخيم، صورًا 

ألسرى كما هتفوا لنصرتهم.

وأكد رئيس اللجنة الش���عبية لخدمات مخيم الفارعة، عبد 

المنعم مهداوي، أن األس���رى "س���جلوا ف���ي معركتهم ضد 

الس���جان كل معاني الصمود واإلصرار"، وأن قضية األس���رى 

يجب أن توحد الشعب الفلسطيني.

وف���ي قلقيلية، أق���ام أهالي المحافظة ص���الة الجمعة في 

الس���احات العام���ة نصرة لألس���رى المضربين ع���ن الطعام، 

وتعبيرا عن دعمهم وتأييدهم لقضيتهم.

وكانت حركة فتح والقوى الوطنية وهيئة ش���ؤون األس���رى 

والمحررين ونادي األسير، دعوا المواطنين لصالة الجمعة في 

الساحات العامة وإعالنها جمعة غضب ضد االحتالل.

وف���ي غ���زة، واصلت جامع���ة الق���دس المفتوحة سلس���لة 

فعالياتها التضامنية مع األسرى المضربين عن الطعام، حيث 

نظمت، أمس، مسيرة راجلة لكافة العاملين في فروع الجامعة 

بالقط���اع، انطلقت م���ن مفت���رق الطيران بغ���زة حتى خيمة 

االعتصام المركزية المقامة على أرض ساحة السرايا، بمشاركة 

نائب رئيس مجلس أمن���اء الجامعة د. رياض الخضري، وعضو 

مجلس األمناء د.عبد الله عب���د المنعم ونائب رئيس الجامعة 

لشؤون قطاع غزة د.جهاد البطش، ومديري فروع الجامعة في 

القطاع وأعضاء الهيئتين األكاديمية واإلدارية.

وقال البطش في كلمته، خالل المس���يرة، "إن كافة العاملين في 

 لألسرى 
ً
فروع الجامعة وبتوجيهات من رئيسها جاؤوا اليوم نصرة

األبطال معلنين عن تضامنهم الكامل مع مطالبهم العادلة".

وأش���ار إلى قرار "القدس المفتوحة" التحاق كافة األس���رى 

بالجامع���ة وه���م داخل األس���ر، مؤكدًا أن الجامع���ة هي جزء 

من النس���يج المجتمعي وأقرت مس���اقا تدريسيا عن الحركة 

األسيرة لكافة طلبة الجامعة. 

من جهت���ه، قال الخضري: "من الواجب الوقوف وقفة إجالل 

واحت���رام لألس���رى الذين يخوض���ون معرك���ة الكرامة لنيل 

حقوقهم المس���لوبة من المحتل"، مؤك���دًا أن الجامعة التي 

تضم م���ا يزيد على 60 أل���ف طالب وطالبة ف���ي ربوع الوطن 

جميعهم يساندون األسرى في إضرابهم.

وش���دد مديرو الفروع في غزة أن الجامع���ة دائمًا تدعو إلى 

التالحم مع أبناء الش���عب الفلسطيني، متمنين أن يكلل هذا 

اإلضراب باالنتصار وأن تتحقق كافة شروط ومطالب األسرى.

وبين���ت "الق���دس المفتوح���ة" أنه���ا منذ إعالن األس���رى 

إضرابه���م المفتوح عن الطعام، مس���تمرة ف���ي دعمهم، من 

خالل المش���اركة اليومية في الفعاليات التضامنية في كافة 

المحافظات.

تـواصـل الـفـعـالـيـات الـعـربـيـة والـعـالـمـيـة
الداعية لالستجابة لمطالب األسرى المضربين

عواصم - "وفا": تواصلت، أمس، الفعاليات المس���اندة لألسرى 
في س���جون االحتالل، المضربين عن الطعام للمطالبة بحقوقهم 

المسلوبة.
فقد عبر عدد م���ن األحزاب والقوى السياس���ية المغربية، عن 
الدعم المطلق لقضية األسرى في سجون االحتالل، وشددت هذه 
الق���وى والفعاليات في بيانات صحافي���ة منفصلة، على ضرورة 
تدخل المجتمع الدولي إلرغام إسرائيل على وقف جرائمها بحق 

الشعب الفلسطيني.
وأعلن حزب التقدم واالش���تراكية المغربي عن قلقه البالغ من 
وضع األس���رى المضربين عن الطعام، مؤك���دًا أن المطالب التي 
يناضل من أجلها األس���رى محقة وعادلة ويج���ب دعمها، وإلزام 
ر بوجود خط���ر حقيقي يتهدد حياة 

ّ
إس���رائيل بتطبيقها، وذك

أكث���ر من 1600 أس���ير مم���ن يواصلون إضرابه���م المفتوح عن 
الطعام.

ووجه الحزب ن���داء لألمم وللهيئات الحقوقية الدولية وألحرار 
العال���م التخاذ كل المب���ادرات الكفيلة بالضغ���ط على االحتالل 
إلطالق س���راح األس���رى، وضمان حقوقه���م االنس���انية وإدانة 

االحتالل لخرقه المواثيق الدولية.
ون���دد حزب األصالة والمعاصرة في بيان سياس���ي باإلجراءات 
اإلس���رائيلية الظالم���ة بحق الحركة األس���يرة، معلن���ا تضامنه 

المطلق مع النضال الذي يخوضه األسرى ضد المحتل.
وق���ال إنه يدعم بش���كل تام معرك���ة األمع���اء الخاوية التي 
يخوضها مئات األس���رى رفض���ا إلجراءات االحت���الل، وللمطالبة 
بإنه���اء العزل ووقف االعتقال االداري وتحس���ين ظروف الحياة 
داخل السجون، وجدد التأكيد على تضامنه مع القضايا العادلة 
للش���عب الفلس���طيني، مؤكدا أهمية الدفاع عنها في المحافل 

الدولية.
كما أصدرت العديد من الجمعيات المغربية والنقابات "بيانات 
سياسية" عبرت كلها عن وقوفها وانخراطها في معركة تحقيق 

الحرية لألسرى الفلسطينيين في زنازين ومعتقالت االحتالل.
وأشارت سفارة فلسطين لدى المغرب إلى أنها تجري التنسيق 
الالزم مع القوى السياس���ية المغربية، وف���ي مقدمتها البرلمان 
واالحزاب السياس���ية للقيام بخطوات داعمة لألسرى ومطالبهم 

العادلة.
وأوضحت الس���فارة أنها تس���عى لوضع الرأي الع���ام المحلي 
والدولي في حقيقة ما يعانيه األس���رى داخل سجون ومعتقالت 

االحتالل.
وأحيت القنصلية العامة لفلسطين في مدينة جدة السعودية، 
يوم األسير الفلسطيني، بتنظيم عدة فعاليات مساندة لألسرى 

المضربين عن الطعام.
وحضر الفعالية التي اقيمت بمقر القنصلية، حشد من أعضاء 
الجالية الفلس���طينية بجدة، وأعضاء وكوادر القنصلية العامة، 
وأعضاء اللجنة الخيرية لمساعدة الشعب الفلسطيني، ومساعد 

االمين العام لمنظمة التعاون االسالمي السفير سمير بكر. 
وأش���ار القنص���ل العام لفلس���طين في جدة الس���فير محمود 
األسدي، في كلمته، الى أهمية إحياء هذا اليوم "تكريمًا ألسرانا 
البواس���ل ولمخاطبة ضمير العالم والمجتمع الدولي لنصرتهم 

واستعادة حقوقهم وحريتهم".
واس���تعرض االس���دي، معاناة االسرى في س���جون االحتالل، 
متطرقًا الى مطالب الحركة االس���يرة لتحسين ظروف اعتقالهم 
ونيل حقوقهم كأسرى سياس���يين، وقال: جميع هذه المطالب 
انس���انية ومعمول بها في كافة المواثيق والمعاهدات الدولية 
ومعاهدات حقوق االنسان ومنها اتفاقية جنيف الرابعة، مطالبا 
المجتمع الدولي وجميع احرار العالم وجمعيات حقوق االنسان، 
بتحمل مس���ؤولياتها التاريخية امام شعبنا بشكل عام واسرانا 

البواسل بشكل خاص.
وتخل���ل الفعالي���ة، عرض بحث من اعداد المستش���ار نس���يم 
الزعانين، حول الحقائق عن الحركة األسيرة ومعاناتهم باألرقام، 
إضافة الى االس���تهداف المتعمد إلس���رائيل، السلطة القائمة 
باالحتالل، باعتقال االطفال والنس���اء، مشيرا الى الحملة الدولية 
إلطالق س���راح االس���ير مروان البرغوثي وجميع االس���رى، والقى 
الش���اعر الفلس���طيني ابراهيم فرحات، عدة قصائد وطنية عن 

االسرى. 

ووزعت القنصلية بيانا على جميع وس���ائل االعالم، طالبت من 
خالله المجتمع الدولي بالضغط على اس���رائيل، السلطة القائمة 

باالحتالل الحترام الحقوق الفردية لألسرى، وتنفيذ مطالبهم.
وفي لبنان، نظمت "منظمة الش���باب التقدمي"، أول من أمس، 
اعتصامًا رمزيًا في ساحة سمير قصير وسط بيروت، تضامنا مع 

االسرى في سجون االحتالل.
وحض���ر االعتصام النائ���ب اللبناني عالء ت���رو، وأعضاء مجلس 
قيادة الحزب التقدمي االشتراكي والقطاعات الشبابية في "تيار 
المستقبل" وحزب "الطاش���ناق"، والقوات اللبنانية، وحركة أمل، 

وحزب الله، وحركة فتح.
وألقت مسؤولة الثقافة واألنشطة في منظمة الشباب التقدمي 
مي���را مكنا كلمة اكدت فيها تضامن منظمة الش���باب التقدمي 
"مع أبطال يرس���مون اليوم بأكثر الطرق سلمية، لوحات البطولة 

المتجددة في وجه العدو الغاصب".
وطالب���ت األمم المتح���دة "بلع���ب دورها في رف���ع الظلم عن 
المعتقلين وإعالن موقف واضح بإدانة االنتهاكات اإلسرائيلية 
ومن ضمنها سياس���ة التوس���ع واالس���تيطان وممارس���ة الظلم 
والعدوان، على األس���رى في المعتقالت والسجون كما في القرى 

والمنازل".
وفي مخيم الجليل نظم االتحاد العام للمرأة اعتصاما أمام مقر 
األمن الوطني الفلس���طيني دعما لألس���رى في سجون االحتالل، 

بمشاركة ممثلي الفصائل واللجان الشعبية.
وفي كلمة له حيا أمين سر حركة فتح وفصائل منظمة التحرير 
في البقاع محمود سعيد االسرى الذين يقبضون على الجمر في 

سجون االحتالل.
أما ف���ي مدينة صيدا، انطلقت مس���يرة تضامن مع االس���رى، 
بدع���وة من االحزاب اللبنانية والفصائل الفلس���طينية، من أمام 

النصب التذكاري عند ساحة الشهداء، وجابت شوارع المدينة.
وألقى أمين عام التنظيم الشعبي الناصري أسامة سعد كلمة 
أكد فيها تضامنه الكامل مع األس���رى، وحيا صمودهم وثباتهم 

ووقوفهم بوجه سياسات االحتالل القمعية والتعسفية.
من جهته، أكد المكتب السياس���ي للحزب الشيوعي العراقي، 
أمس، دعمه التام لنضال األس���رى في س���جون االحتالل، وأعلن 
دعمه لإلضراب المفتوح عن الطعام الذي يخوضه األسرى رفضا 

للسياسات العدوانية اإلسرائيلية.
وطالب بتحرك داعم إلضراب األسرى على مختلف الصعد، عربيا 
وإقليميا ودوليا، مش���ددا على ضرورة المطالبة بإطالق سراحهم 
وجعل العالم كله يدرك أنه "ال استقرار في منطقتنا من دون حل 

عادل ومشرف للقضية الفلسطينية".
وق���ال الحزب: إنن���ا إذ نعرب عن التضامن الكامل مع األس���رى 
الفلسطينيين، ونطالب باالستجابة العاجلة لمطالبهم، ونشدد 
على إطالق س���راحهم ف���ورا، نجدد وقوفنا الكامل مع ش���عبهم 
الفلسطيني وتأييدنا غير المش���روط لحقه الطبيعي في تقرير 
مصيره بنفس���ه واقامة دولت���ه الوطنية المس���تقلة على أرض 

وطنه.
ظم���ت في ع���دد من الم���دن اإليرلندي���ة؛ خ���الل اليومين 

ُ
ون

الماضيين، وقفات تضامنية مع األسرى المضربين عن الطعام.
ففي مدين���ة داندالك في مقاطعة ل���وت تجمع مؤيدو حزب 
الش���ين في وقف���ة احتجاجية تضامنا مع األس���رى المضربين 
عن الطع���ام، حيث قال المتحدث الرس���مي عضو الش���ين عن 
مقاطع���ة لوت: "نش���عر بالقل���ق ونريد أن نبرز وج���ود مخالفة 
للقانون اإلنس���اني الدولي  ينص على وجوب احتجاز السجناء 
من األراضي المحتلة في تل���ك األرض المحتلة، علما بأن هؤالء 
الس���جناء محتجزون االن في إس���رائيل، ومعزول���ون بعيدا عن 

عائالتهم وعن أي دعم".
وأضاف: "مع اقترابنا من الذكرى السنوية ال� 36 لذكرى رمز من 
رموز اإلضراب عن الطعام بوبي س���اندز، أود أن أطلب من الجميع 
أن يظهر دعمه للسجناء الفلسطينيين وأن يسلطوا الضوء على 
ظلم وضعهم ومعاناتهم، لقد مررنا بذلك من قبل في عام 1981، 
ونح���ن اليوم نتضامن مع هؤالء المضربي���ن عن الطعام في عام 

."2017
وأظهر الحزب تضامنه مع األسرى في إضراب الحرية والكرامة 
عبر بيانات ص���درت عن كل من النائب مارتينا أندرس���ون عضو 

البرلم���ان األوروبي، ورئي���س وفد التواصل مع فلس���طين وبات 
شيهان سجين سياسي سابق من حزب الشين فين، وأحد الذين 
اضربوا عن الطعام في العام 1981م، وشون كرو عضو البرلمان عن 
حزب الشين فين الذين عبروا جميعهم عن تضامن حزب الشين 

ومؤيدوه مع الشعب الفلسطيني واالسرى.
ونظ���م أبناء الجالية الفلس���طينية وعدد من مبعدي كنيس���ة 
المهد وبمشاركة التنظيمات الفلسطينية والتضامن اإليرلندي 
الفلسطيني وقفة اعتصامية تضامنا مع األسرى المضربين في 
سجون االحتالل، وذلك أمام مقر الصليب األحمر ومبنى ممثلية 

االتحاد األوروبي في العاصمة اإليرلندية دبلن.  
وش���ارك في الوقفة ممثلون عن األحزاب األيرلندية المختلفة 
وأعض���اء من س���فارة فلس���طين، حيث الق���ى رئي���س الجالية 
الفلس���طينية في ايرلندا الدكتور بس���ام نصر كلمة شرح فيها 
مارس 

ُ
معاناة األس���رى والظروف القاهرة والالإنس���انية التي ت

بحقهم من قبل سلطات االحتالل.
أما الوقفة التضامنية التي ترأس���تها عضو البرلمان األوروبي 
النائب مارتينا اندرس���ون في مدينة ديري في ش���مالي إيرلندا 
فقد تحدثت فيها عن معاناة االس���رى في السجون اإلسرائيلية، 
وقدمت نب���ذة عن أع���داد األس���رى ومعاناته���م ومتطلباتهم 

اإلنسانية.
وس���لم رئيس الجالية الفلسطينية رسائل خطية موجهة إلى 
رئيس االتحاد األوروبي جان كالود جنكر ولرئيس هيئة الصليب 
االحمر األيرلندي ليام اودويار للمطالبة بحماية األسرى والضغط 
على إس���رائيل للكف عن الممارس���ات الالإنس���انية والقمعية 

ضدهم.
وبخص���وص الحم���الت التوعوي���ة الموجه���ة إل���ى الجمهور 
اإليرلندي بش���أن معاناة األس���رى المضربين فقد أطلق كل من 
الفنان جيم فيتسباتريك حمالت على "فيسبوك"، ولقيت تجاوبا 

من قبل عدد كبير من المواطنين اإليرلنديين.
وفي فنزويال، نظمت سفارة فلسطين، أمس، وقفة تضامنية في 
مقر السفارة مع األسرى في سجون االحتالل، بحضور نائب وزيرة 
الخارجية لشؤون آس���يا والشرق األوس���ط واوقيانية، فيليكس 
بالسنس���يا والس���لك الدبلوماس���ي المعتمد ل���دى الجمهورية 

وأعضاء لجنة العمل الوطني الفلسطيني في فنزويال.
وشارك في الوقفة ممثلون عن مجموعات الصداقة والتضامن 
م���ع الش���عب الفلس���طيني، إضاف���ة إل���ى أف���راد م���ن الجالية 

الفلسطينية وطالب منحة الشهيد ياسر عرفات.
كما نظمت سفيرة فلس���طين لدى فنزويال ليندا صبح، مؤتمرا 
صحافيا س���ردت خالل التفاصي���ل المتعلقة بأوضاع األس���رى، 
وأوضح���ت أه���داف تحركهم األخي���ر المتمث���ل بإضرابهم عن 
الطعام، مشددة على مطالبهم العادلة واإلنسانية التي كفلتها 

جميع المواثيق واالعراف الدولية وحقوق االنسان.
وش���كرت فنزويال على مواقفها المبدئي���ة والداعمة للقضية 
الفلس���طينية في جميع المحافل الدولي���ة، وجميع الدول التي 
تق���ف مع العدالة االنس���انية وحقوق االنس���ان، وثمنت موقف 

حركة دول عدم االنحياز األخير المناصر لقضية األسرى.
ب���دوره أكد بالسنس���يا موق���ف فنزويال المتضام���ن والداعم 
للقضية الفلس���طينية في جميع المحافل الدولية، واس���تمرار 
بالده بالسعي على خطى الرئيس الراحل هوغو تشافيز والرئيس 
المنتخ���ب نيكوالس مادورو، حتى ينال الش���عب الفلس���طيني 

حريته واستقالله وسيادته.
وقال: إن فنزويال ستواصل عملها على المستوى الدولي لنشر 
عدالة قضية األسرى ووجوب إطالق سراح اسرى الحرية والكرامة 

االنسانية.
والقى السفير القطري بتال الدوس���ري، بصفته عميد السلك 
الدبلوماس���ي العربي، كلمة نقل عبره���ا تحية فخر واعتزاز لكل 
االس���يرات واألسرى الذين يخوضون معركة اإلضراب عن الطعام 

من اجل تحقيق االستقالل والحرّية والكرامة.
كما تحدث رئيس لجنة العمل الوطني الفلسطيني في فنزويال، 
د. جهاد يوسف، عن توحد الشعب الفلسطيني بجميع فصائله 
السياسية والثورية خلف قضية األسرى، مطالبًا المجتمع الدولي 
واألمم المتحدة وكل المؤسس���ات الحقوقية بإدانة الممارسات 

االسرائيلية العنصرية والمقيتة تجاه األسرى.


