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  "مي وملح"حملة 

  تضامناً مع األسرى املضربين عن الطعام
  

، 2017أبريل / نيسان 17ضمن النشاطات املناصرة إلضراب احلرية والكرامة، الذي بدأ يف 
االحتالل اإلسرائيلي، انطلقت حملة والذي يخوضه األسرى الفلسطينيون يف سجون ومعتقالت 

 you tubeاالجتماعي، ونشرت على موقع  التواصل مواقع عبر ،"مي وملح"تضامنية حتت اسم 
ومواقع إلكترونية أخرى، فيديوات لناشطات ونشطاء وفنانات وفنانين، ونظمت وقفات حتت 

ول العامل، وهو نشاط وعواصم عربية وح العنوان نفسه يف فلسطين احملتلة ويف خميمات الشتات
 عليها متفق أوسمة وعدة عاملية، لغة 12 من وبأكثر 2014مماثل حلملة سابقة انطلقت أيار 

وملح، ضمن فاعليات تضامنية مع إضراب األسرى الذي نظم يف نهاية شهر _ومي# وسم أبرزها
  .نيسان من ذلك العام

أُريد منها لفت النظر على الوضع الصحي احلملة التي انطلقت بعد أيام من إضراب احلرية والكرامة، 
لألسرى، خصوصاً مع سحب االحتالل من السجون مادة امللح، الضرورية للحفاظ على األعضاء 

 يومياً  ماء لتر 1,5 مقدار تناول املضرب األسير على الداخلية للمضربين عن الطعام، إذ إنه يتعين
الكلى، وكي ال تتعفن األعضاء  وخصوصا وظيفتها اجلسد أعضاء تفقد ال كي امللح من قليل مع

 طيلة األسير جلسم الوحيدة التغذية مادة املشروب هذا ويكون. الداخلية لألسير املضرب عن الطعام
  .اإلضراب

 الطاقة باستخدام اجلسم يقوم الطعام، عن اإلضراب من أيام ثالثة أول ومن املعروف أنه يف
 بـ العملية هذه وتسمى اجلسم يف الدهون بمعاجلة الكبد يبدأ ذلك وبعد الغلوكوز، من املمتدة

 العضالت تنقص احلالة هذه ويف اجلوع، وضع يف اجلسم يدخل أسابيع ثالثة وبعد ،"الكيتوزية"
 حياة يهدد الذي العظم نخاع فقدان وأيضاً الطاقة، على للحصول اجلسم يف احليوية واألجهزة
 عن اإلضراب من يومًا 74 حتى 52 بعد توفوا الطعام عن املضربين لبعض أمثلة وهناك. اإلنسان
  . الطعام

وبهدف الضغط على األسرى املضربين عن الطعام، عمدت سلطات السجون اإلسرائيلية إىل سحب 
  .يدهم بهاومادة امللح من األسرى الفلسطينيين، ومنعت تز

 
ة ووسائل التواصل فيما يلي بعض الصور والفيديوات التي انتشرت على املواقع اإللكتروني

  ":مي وملح"االجتماعي، ضمن حملة 
  

 صور
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 "مي وملح"أحد شعارات حملة    
  :، يف الرابط اإللكتروين"صوت األمة"موقع : املصدر   

                 http://img.soutalomma.com/ArticleImgs/2017/4/17/43396-Capture.JPG  
 

 

 
 صبي فلسطيني يقدم ماء وملح ملستوطن يهودي يف القدس

  :صفحة راديو موال على االنترنت، يف الرابط التايل: املصدر 
               http://www.mawwal.ps/ar/mawwal/44765 
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 طالب جامعة النجاح الوطنية يف نابلس يقدمون وروداً ألهايل األسرى يف خيمة اعتصام    
 16/4/2017يف    
 ، وللمزيد انظر فيديو عن النشاط الذي قام به طالب جامعة النجاح،YouTubeموقع : املصدر            
  :ايليف الرابط الت            

https://www.youtube.com/watch?v=i54xkgXWS58  
 فيديوات

 
 "مي وملح"تاليا، حفيدة مروان البرغوثي تشر ماء وملح يف فيديو ضمن حملة   )1(

  :التايل، يف الرابط "فايس بوك"على موقع " وكالة معاً االخبارية"صفحة : املصدر
https://ar-ar.facebook.com/MaanNews.net/videos/1515272375190454 / 

 عرب مروان البرغوثي وآخرون يف فيديوات ترويجية حلملة مي وملح )2(
 Philip، املستقل، املؤيدة حلقوق الفلسطينيين، للصحايف األميركي Mondoweisمدونة : املصدر
Weiss يف الرابط التايل2006، الذي أسسها يف سنة ،:  

http://mondoweiss.net/2017/04/solidarity-palestinian-prisoners / 
  

 


