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من: سعيد حسنني

يتواصل اضراب االسرى عن الطعام 
اسرائيل  ،وت��واص��ل  اخل��ام��س  لليوم 
لهؤالء  احملقة  للمطالب  الظهر  ادارة 
عقباه  حتمد  ال  مبا  ينذر  ما  االس��رى 
وفي  منهم.  واح��د  أستُشهد  لو  فيما 
حديث خاص ب�"كل العرب" مع وزير 
عيسى  الفلسطيني  االس��رى  ش��ؤون 
قال معقبا على االضراب:"ما  قراقع 
يتم بحق االسرى من اجراءات قمعية 
هو تعبير عن الفاشية ، فاإلضراب هو 
من اجل مطالب انسانية ومطالب عادلة 

ومشروعة ، وما تقوم به اسرائيل من 
م��ض��اي��ق��ات ون��ق��ل وت��ف��ت��ي��ش بهدف 
ك��س��ر االض�����راب ل��ن ي��زي��د االس���رى 
حتصيل  ح��ت��ى  وع��زم��ا  تصميما  إال 
، وسيتسع نطاق اإلضراب   حقوقهم 
اكثر ،فمطالب االسرى مطالب انسانية 
وليس كما تصورها حكومة االحتالل 

بأنها مطالب سياسية ".
ال���ق���ي���ادة  دور  ع����ن  س������ؤال  وح������ول 
القيام  الفلسطينية وما يتوجب عليها 
ب���ه م���ن اج���ل م��س��ان��دة االس�����رى في 
بالقول:"نحن  ال��وزي��ر  رد  نضالهم 
ك���ل اجلهات  م���ع  ب���ات���ص���االت  ن���ق���وم 

الدولية ومع االحتاد االوروبي ودول 
اجل  من  ال��دول  ه��ذه  ،وطالبنا  عربية 
ال��ت��دخ��ل وال��ض��غ��ط ع��ل��ى اس��رائ��ي��ل ، 
التقينا مع اعضاء السلك الدبلوماسي 
والسفراء والقناصل االجانب والعرب 
صورة  في  ووضعناهم  الله  رام  في 
بالتدخل من اجل  الوضع وطالبناهم 
واالستجابة  االس�����رى  ح��ي��اة  ان���ق���اذ 
ملطالبهم ، لقد حذرنا من مغبة تدهور 
االوضاع الن الوضع قابل لالنفجار 

في كل حلظة ".
قضية  ان  قائال  قراقع  الوزير  وتابع 
االسرى هي قضية االنسان والعدالة 

االنسانية ، وقضية االمم املتحدة وان 
مؤسسات  ك��ل  على  تقع  املسؤولية 

حقوق االنسان في العالم.
السلطة  ان  ال�����ى  ال����وزي����ر  وأش�������ار 
ب��ع��ق��د جلسة  ط��ال��ب��ت  ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة 
وذلك  املتحدة  لألمم  العامة  للجمعية 
في  احملقة  القضية  ه��ذه  ط��رح  بهدف 
احمل���اف���ل ال��دول��ي��ة وم���ن اج���ل وضع 
ح��د ل��الن��ت��ه��اك��ات االس��رائ��ي��ل��ي��ة بحق 
بانتظار  السلطة  وان  االس��رى  هؤالء 

االستجابة لهذا املطلب.
وحذر الوزير قراقع من مغبة تدهور 
قائال:"  ال��س��ج��ون  داخ���ل  االوض����اع 

االضراب  استمر  اذا  شهداء  يقع  قد 
املرضى  من  اس��رى  هناك  وان  سيّما 
دخلوا االضراب ووجود االسرى في 
زنازين عزل صعبة وسيئة جدا يشكل 
اسرائيل   ، حياتهم  على  جديا  خطرا 
االوضاع  ت��ده��ور  ع��ن  املسؤولة  ه��ي 
على االرض فيما اذا واصلت جتاهل 
ال  الفلسطيني  الشعب   ، ال��واق��ع  ه��ذا 
يحتمل حصول أي مكروه ألي اسير 
انطلقت  التي  واملظاهرات  فلسطيني 
منذ اليوم االول لإلضراب وما زالت 
مستمرة هي تعبير عن غضب الشارع 

وقد تتطور االمور اكثر من ذلك ".

ال��وزراء وبينهم  وعن مطالبة بعض 
االسرى  ب��إع��دام  وليبرمان  ك��ات��س 
وع���ل���ى رأس���ه���م امل���ن���اض���ل م����روان 
تصريحات  ه��ذه   ": ق��ال  البرغوثي 
احلكومة  ان  وتؤكد  وفاشية  عدائية 
االس��رائ��ي��ل��ي��ة ح��ك��وم��ة ح���رب وهذه 
ال���ت���ص���ري���ح���ات ت����زي����د م�����ن ح���ال���ة 

االنفجار".
الدولية  املؤسسات  الوزير  وطالب 
تشكيل جلنة حتقيق وتقصي حقائق 
ملراقبة  ال��س��ج��ون  ال���ى  ت��دخ��ل  وان 
داخ�����ل سجون  االس������رى  اوض������اع 

االحتالل.
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والديار  فلسطني  مفتي  سماحة  ق��ال 
امل��ق��دس��ة ال��ش��ي��خ م��ح��م��د ح��س��ني في 
حديث خاص ب�"كل العرب" معقبا على 
اضراب االسرى في سجون االحتالل 
ان االض����راب  ل��م ي��أت م��ن ف���راغ  بل 
الكرامة   ": باحلق،وأضاف  للمطالبة 
االنسانية واحلقوق الدولية والشرائع 
ل��ألس��ي��ر حقوق  ال��س��م��اوي��ة ض��م��ن��ت 
واض��ح��ة ،ل��ك��ن م��ع االس���ف السلطات 
احلائط  بعرض  تضرب  االسرائيلية 
القوانني واألنظمة  وتفرض على  بكل 
اسرانا البواسل اجراءات قمعية ، نحن 
حرية  اس��رى  ألنهم  بحريتهم  نطالب 
الوسائل من  استنفذوا كل  االس��رى   ،
اجل حتصيل حقوقهم ولم يبق امامهم 
سوى االضراب وهذا اضراب مطلبي 

لتحصيل احلقوق ".
 وحول سؤال ما اذا ادى االضراب الى 
وفاة البعض ال سمح الله فماذا نعتبرهم 
وفقا للشرع االسالمي اجاب سماحة 
املفتي :" هم اسرى حرية االن لكن اذا 
االسير   ، شهيد  فهو  منهم  اح��د  م��ات 
ميارس حقه وهو بعيد كل البعد عن قتل 
النفس وال يعرض نفسه للقتل ، االسير 
لم يجد أي وسيلة سوى معركة االمعاء 
اخلاوية ، هذه قضية واضحة ومجلس 
اص��در  فلسطني  ف��ي  االع��ل��ى  االف���ت���اء 
قرارا بخصوص اضراب االسرى عن 

النضال  طرق  من  طريق  بأنه  الطعام 
لتحصيل احلقوق ومن ميوت في هذه 
الطريق نحتسبه عند الله شهيدا ، وعليه 
االضراب عن الطعام مشروع باملعنى 
الشرعي وهو اضراب لتحقيق املطالب 
الكرمية  احل��ي��اة   ، احل��ي��اة  ال��ت��ي حتقق 

والتي فيها احلرية ".
الفلسطيني  للكل  ن���داء  املفتى  ووج���ه 
نقول  نحن   ": ق��ائ��ال  ال��ع��رب  ك��ل  عبر 
وللشعب  للقيادة   ، الفلسطيني  للكل 
املدنية  وامل���ؤس���س���ات  ول��ل��م��ن��ظ��م��ات 
والشعبية ان تقف الى جانب االسرى، 
االسرى  يساند  الكل  ان  يقني  على  انا 
وهذا  نصرتهم  ع��ن  يتخلف  اح��د  وال 
ام����ر ط��ب��ي��ع��ي ، ق��ض��ي��ة االس�����رى هي 
ان  وي��ج��ب  فلسطيني  اج��م��اع  قضية 
وإسالمي  عربي  اجماع  قضية  تكون 
العالم،فهؤالء  اح�����رار  ك���ل  وإج���م���اع 

اسرى حرية ".
وتطرق سماحة املفتي الى االوضاع في 
القدس الشريف واألقصى املبارك وقال 
:" االوضاع صعبة وينفطر لها القلب 
وحرية  العبادة  بحرية  م��س  فهناك   ،
العقيدة والوصول الى االماكن املقدسة 
واملسيحية  االس��الم��ي��ة  امل��ق��دس��ات   ،
ال���ى املسجد  ي��ص��ل  امل��س��ل��م  ف��ال��ي��وم   ،
االقصى املبارك بعد مشقة ،هذا ناهيك 
جليل  االسرائيلية  السلطات  منع  عن 
وبالتالي  ال��ق��دس  دخ��ول  م��ن  الشباب 
الوصول الى املسجد االقصى املبارك 
الكثير من املسيحيني  وهكذا تفعل مع 
وحت��رم��ه��م م��ن ال��وص��ول ال��ى كنيسة 
في  االوض���اع   ، ومقدساتهم  القيامة 
فاالنتهاكات   ، ج���دا  ص��ع��ب��ة  ال���ق���دس 
لألقصى املبارك مستمرة دون توقف 

ويومية ".

مكاتب "كل العرب" - الناصرة

بيان ص��ادر عن  العرب  وصل ملوقع 
جلنة املتابعة العليا للجماهير العربية 
ف��ي ال��ب��الد، ج���اء ف��ي��ه: "ت��دع��و جلنة 
الى  العربية  للجماهير  العليا  املتابعة 
أوسع تضامن شعبي مع األسرى في 
سجون االحتالل، الذين شرعوا اليوم 
ال��ط��ع��ام، ليواجهوا  ف��ي إض���راب ع��ن 
بأجسادهم بأمعائهم اخلاوية إستبداد 
احملتل في سجونه. وقالت إن 1300 
األمعاء  معركة  اليوم  ي��ب��دأون  أسير 
تستوجب  م��ع��رك��ة  وه���ي  اخل���اوي���ة، 
م��ن��ا أوس����ع ح��م��ل��ة ت��ض��ام��ن��ي��ة، لدفع 
يعانيه  االهتمام مبا  الى  العام  ال��رأي 
قمع  من  احلرية  أجل  من  املناضلون 

وتنكيل في السجون".
وأضاف البيان: "إن حكومة االحتالل 
تصعد من قمعها لشعبنا الفلسطيني، 
ويقبع اليوم ما يزيد عن 6500 أسير 
األطفال  مئات  بينهم  السجون،  ف��ي 
م���ن نساء  وال���ع���ش���رات  وال���ف���ت���ي���ان، 
وشابات شعبنا، كما من بينهم مئات 
لإلعتقال  يخضعون  الذين  األس��رى 
اإلداري، وجميعهم يواجهون أقسى 
ظ�����روف االع���ت���ق���ال واحل����رم����ان من 
ال��ت��واص��ل م��ع أه��ال��ي��ه��م، ال���ى جانب 
من  بحرمانهم  امل��ت��واص��ل��ة  اجل��رمي��ة 

احلرية".
وتابع: "إن مئات آالف األسرى الذين 
مر  على  االحتالل  سجون  في  قبعوا 
دف��ع��وا ويدفعون  ال��س��ن��ني،  ع��ش��رات 
أغلى ما عندهم، احلرية، ثمنًا لنضالهم 
وإستقالله،  شعبهم  حرية  أج��ل  من 
السيادة  ذات  املستقلة  دولته  وإقامة 

ال��ذي ال وط��ن لنا  على ت��راب الوطن، 
سواه".

وأمت: "وتدعو املتابعة مركبات املتابعة 
الشعبية  واألط����ر  األح����زاب  ك��اف��ة  و 
سياسية  ن��ش��اط��ات  ال���ى  ل��ل��م��ب��ادرة 
تضامنًا  وغ���ي���ره���ا،  ت���ظ���اه���رات  م���ن 
الى  املتابعة  دع��ت  كما  األس���رى.  مع 
حتويل املهرجان اإلحتفائي باألسيرة 
عرابة،  إبنة  اجلربوني  لينا  احمل��ررة 
إل���ى مهرجان  امل��ق��ب��ل،  ي���وم اجل��م��ع��ة 
املضربني عن  األس��رى  تضامني مع 
الطعام في سجون االحتالل. من جهة 
اخرى، ستلتئم جلنة احلريات املنبثقة 
تطورات  ملتابعة  امل��ت��اب��ع��ة  جل��ن��ة  ع��ن 
نضالية  خطوات  وإلتخاذ  اإلض��راب 

أخرى" إلى هنا نص البيان.

املتابعة تدعو إلضراب رمزي 
عن الطعام يوم اجلمعة في 
اخليمة التضامنية في عرابة

كما وصل إلى موقع العرب وصحيفة 
كل العرب بيان آخر صادر عن جلنة 
جاء  العربية  للجماهير  العليا  املتابعة 
العليا  املتابعة  جلنة  "وج��ه��ت  ف��ي��ه: 
للقيادات  الدعوة  العربية  للجماهير 
يرغب  ومل���ن  وال��ش��ع��ب��ي��ة،  السياسية 
من اجلمهور الواسع، للمشاركة في 
رمزي  بشكل  ال��ط��ع��ام  ع��ن  اض����راب 
سجون  في  األس��رى  مع  وتضامني 
االحتالل، وذلك يوم اجلمعة القريب 

في مدينة عرابة".
وأضاف البيان: "وحذر رئيس املتابعة 
السياسية  احلملة  م��ن  ب��رك��ة،  محمد 
ت��ق��وده��ا حكومة  ال��ت��ي  واإلع��الم��ي��ة 

االحتالل للتحريض وتشويه رسالة 
املتابعة  وتدعو  العالم.  الى  األس��رى 
الرمزي  االض�����راب  ف��ي  ل��ل��م��ش��ارك��ة 
التضامني الذي سيكون يوم اجلمعة 
القريب في خيمة تضامن، يتم اقامتها 
واللجنة  ع��راب��ة  بلدية  م��ع  بالتنسيق 
التاسعة  الساعة  من  ابتداء  الشعبية. 
اخلامسة  ال��س��اع��ة  ص��ب��اح��ا، وح��ت��ى 
مساء، موعد بدء املهرجان االحتفائي 
باألسيرة احملررة لينا جربوني، الذي 
مع  تضامن  مهرجان  ايضا  سيكون 

األسرى في اضرابهم عن الطعام".
املتابعة كافة  البيان: "وحتيي  وتابع 
النشاطات التي انطلقت في العديد من 
لألسرى  دعما  العربية  وقرانا  مدننا 
القضبان.  خلف  وهم  معركتهم،  في 
وق��ال��ت، إن ه��ذا ال��ت��ج��اوب إمن��ا يدل 
االسرى  مكانة  وعلى  جاهزية،  على 
للمزيد  املتابعة  ودع��ت  شعبنا.  ل��دى 
من النشاطات لترافق معركة األمعاء 
اخل���اوي���ة. م��ن ن��اح��ي��ة أخ����رى، حذر 
رئيس جلنة املتابعة محمد بركة، من 
حملة التحريض التي تقودها حكومة 
نتنياهو،  رئيسها  من  بدءا  االحتالل، 
اإلسرائيلية.  اإلع��الم  وسائل  ومعها 
بتشويه رسالة األسرى في معركتهم 
ال��ص��ادق��ة ال��ع��ادل��ة. وحت��وي��ل األمر 
وكأنه مجرد خالفات داخلية مزعومة 
في الساحة الفلسطينية. وقال بركة، 
املغتصب  أن  اثبات على  أكبر  إن هذا 
احملتل، يتلذذ على أي خالف وجد حقا 
مثل حالة االنقسام، أو خالف مزعوم، 
حلرف األنظار عن اجلرمية االساس، 
وع��ن اإلره��اب االس��اس: االحتالل" 

إلى هنا نّص البيان.

وزير شؤون االسرى – عيسى قراقع لـ"كل العرب":

 "قــــــــــد يـــــقـــــع شــــــــهــــــــداء مــــــــن االســـــــــــــــرى داخـــــــــــــل الــــــســــــجــــــون والـــــشـــــعـــــب 
فلسطيني" اســيــر  ألي  مـــكـــروه  أي  حــصــول  يــتــحــمــل  لـــن  الــفــلــســطــيــنــي 

   املظاهرات التي انطلقت منذ اليوم االول لإلضراب وما زالت مستمرة هي تعبير عن غضب الشارع وقد تتطور الى اكثر من ذلك 

لــــــاشــــــتــــــعــــــال قـــــــابـــــــلـــــــة  االمـــــــــــــــــــــور  الن  االرض  عـــــــلـــــــى  االوضــــــــــــــــــــــــاع  تــــــفــــــجــــــر  مـــــــســـــــؤولـــــــيـــــــة  تــــــتــــــحــــــمــــــل  اســـــــــرائـــــــــيـــــــــل    

الوضع صــورة  في  ووضعناهم  الله  رام  في  والعرب  االجانب  والقناصل  والسفراء  الدبلوماسي  السلك  اعضاء  مع  التقينا    

جلـــــــنـــــــة املـــــــتـــــــابـــــــعـــــــة تـــــــــدعـــــــــم إضـــــــــــــــــــــراب األســــــــــــــرى 
وتــــــــــدعــــــــــو الــــــــــــــى أوســـــــــــــــــع نــــــــشــــــــاطــــــــات تــــضــــامــــنــــيــــة

سماحة مفتي فلسطني والديار املقدسة – الشيخ محمد حسني لـ"كل العرب":

"اضـــــــــــــــــــراب االســــــــــــــــرى عــــــــن الـــــــطـــــــعـــــــام طـــــــريـــــــق مــــــــن طــــــرق 
الـــــنـــــضـــــال ومــــــــن ميــــــــوت فــــــي هــــــــذه الـــــطـــــريـــــق فــــهــــو شـــهـــيـــد"
  االســـيـــر ميـــــارس حــقــه وهــــو بــعــيــد كـــل الــبــعــد عـــن قــتــل الــنــفــس وال يـــعـــّرض نــفــســه للقتل

  االوضاع  في القدس صعبة وينفطر لها القلب وإسرائيل متس بحرية العبادة وحرية العقيدة 


