




 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3  2013 مارس....  27العدد 

 وروبية لمقاطعة خدمات االتصاالت العاملة بالمستوطناتألحملة اال كلمة العدد

 خطوة هامة من أجل فرض العقوبات على حكومة االحتالل 

 

التي تمارسها في فيما تتواصل حمالت فرض المقاطعة على حكومة االحتالل االسرائيلي عقابا لها على استمرار سياسات االستيطان والتهويد والتطهير العرقي 
 .رايي الللسطييية المحتلة  خذتت ذت  الحمالت تق  طريقها على الصعيد المحلي واالقليمي والدوليال 

 

خعقبتها حمالت خذرى لمقاطعة البيائع اإلسرائيلية ظا   و حمل يات االسرائيلية في الرايي الللسطييية يجاحا  وطجات المستوبعد خن حققت حملة مقاطعة ميت
خذتت حمالت المقاطعة تق  طريقها على الصعيد الدولي متذتة خقكال متعددة ميها المقاطعة الكاديمية التي   ة من ذت  البيائعوتيظيف السوا  الللسطييي

 .بدختها بعض الجامعات والكاديميين في العديد من بلدان العالم  ثم حمالت مقاطعة ميتجات بيائع المستوطيات
 

تحادات عمال خوروبية اتلاقية لمقاطعة بيائع المستوطيات االسرائيلية إوقعت ذمسة مارس الجاري عيدما / هر آتاروقد بلغت ذت  الحمالت خوجها في اوائل ق
جاء تلك ذالل مؤتمر يظمته جمعية التيامن اللريسية   بما يقمل ذدمات االتصاالت  واالتحادات ذي اللريسية وااليرليدية والبريطايية وااليطالية والسويدية

وتلك " االستيطان االسرائيلي وخثر  على الحياة االقتصادية والسياسية واالجتماعية في فلسطين"بالتعاون مع خكثر من ذمسين جمعية حول  (AFPS ) يةالللسطيي
 .مؤذرا  في مقر مجلس القيوخ اللريسي في باريس

 

ة ذبراء وكلاءات مهيية معتبرة  حيث دعى المقاركون الللسطيييييون وقد قهد ذتا المؤتمر مقاركة فلسطييية واسعة على المستوى الرسمي والذلي وبمقارك
 .  المؤتمر إلى فرض المقاطعة على المستوطيات االسرائيلية المقامة على الرايي الللسطييية

 

وتكيولوجيا ستيطان على قطا  االتصاالت لال ة االقتصادي ات السلبية التأثير   وتكيولوجيا المعلوماتصلاء ياصر الدين وزيرة االتصاالت  حيث خويحت الدكتورة 
دعم ذت  الحملة التي تقودذا جمعية التيامن اللريسية   تحادات العالم ومؤسسات المجتمع المديي والقطا  الذاص الللسطييي والعربيإالمعلومات  وطالبت 

لن ذت  القراكة برخيهم تعيي دعم االحتالل  ( بارتير)  خورايج مع القركة االسرائيلية  -تيليكومالللسطييية والمياذية التلاقية القركة العالمية فرايس 
 .واالستيطان االسرائيلي

 

ار المستوطيات على وخكدت الوزيرة في كلمتها ذالل المؤتمر ما يعاييه القطا  بسبب االستيطان المر التي يعي  حركة المواطيين وتطور القطا   كما خن ايتق
كما خن خي عمل  الل والمياط  المرتلعة خعطى ميزة خذرى للقبكات االسرائيلية فيما يتعل  بتغطيتها المياط  الللسطييية وتلك خفيل من القبكات الوطيية الت

 .يحتاج لموافقة اسرائيلية( سي)لهت  القبكات في مياط  
 

مليون دوالر سيويا جراء عمل ذمس قركات اسرائيلية بقكل غير قايويي في المياط   051وخويحت ما يتكبد  قطا  االتصاالت من ذسائر تقدر بـ 
الدكتور مر خييا  وتحدث في المؤت  الللسطييية  وحرمان من الطيف الترددي ومن ادذال التكيولوجيا الحديثة ومعيقات في بياء القبكات والبيية التحتية للقطا 

 .يتظار  كأحد الحلول إليهاء االحتاللإمكايية ا  ن يمن جلسة تياولت حل الدولتين و يسايية لطلال فلسطييييإعن االستيطان من ذالل قصص  صبري صيدم
دذا مع قركة االتصاالت االسرائيلية التي تقدم التأثير على قركة فرايس تيليكوم لعدم تجديد عق تستهدفالجديدة ن ذت  الحملة الوروبية خمن الجدير بالتكر و 

خلف إلى  01وتقتمل الحملة على توزيع بطاقات وصل ميها السبو  المايي خكثر من   يتهاء  العام الحاليإوالمقرر   ذدمات للمستوطيات واالحتالل االسرائيلي
خورايج قريكة في )و( اسرائيل إلعاقة عملية تقديم ذدمات االتصاالت الللسطيييةبارتير تتعاون مع حكومة  -خورايج)اورايج  كتب عليها -رئيس فرايس تيليكوم

 (.بارتير االسرائيلية تستليد بقكل غير قايويي من االستغالل االقتصادي لللسطين)و( االستيطان االسرائيلي لللسطين
 

حصاءات وتحليالت سياسية حول المويو   ودور يقابات العمال في تحقي  ا  عاقته لعملية السالم  وخرقام و إسات المؤتمر االستيطان من ياحية كما تياولت جل
ال قك خن ذت  الحملة الوروبية الجديدة تقكل تطورا  يوعيا  وذاما  على طري  فرض المقاطعة على حكومة االحتالل وسياساتها و   السالم العادل والقامل

 .لرايي المحتلةاالستيطايية التوسعية التي تتواصل في القدس وفي سائر ا
 

ظهرذا للمجتمع الدولي وقرارات القرعية الدولية  االحتالل التي تواصل إدارة ثقافية على حكومةفرض العقوبات االقتصادية والسياسية وال وذي تؤسس لحمالت
الللسطييية والعربية المحتلة والتسليم بحقو     وترفض االيسحاب من الراييوقايون حقو  اإليسان اإليساييقايون الدولي العام والقايون الدولي تتيكر للو 

قامة الدولة الللسطييية المستقلة وعاصمتها القدس  .القعب الللسطييي المقروعة وفي مقدمتها حقه في العودة وتقرير المصير وا 
 

لسطييية في المهجر والقتات يها تدعو الجاليات اللإهت  الحملة الوروربية الجديدة فن دائرة قؤون المغتربين إت تعبر عن تقديرذا لإ
وذاصة في خوروبا إلى توسيع جهودذا ويقاطاتها من خجل تلعيل وتوسيع المقاطعة الوروبية لحكومة االحتالل على كافة الصعد 

 .جرائمه يد القعب الللسطييي لن تمر بدون عقابحتالله و إ ن موصلةخليدرك االحتالل  والعسكرية اإلقتصادية والثقافية والسياسية 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        لــقـد أسـمـعـت لــو نـاديـت حــيـا

 

 ...ق ـيـقـحـتـال ة ـيـبـي أقـف ر ــأخ د  ـيـهـط شـقـوس     
 سانـوق اإلنـقـحـنى بـغـم يتـالـة عـعـنـأق ...ى رـخأرة ـه مـعـسقط مـتـل     

 

ا العالم التي يتغيى ليل يهار بمبادئ مرة خذرى  وكأيه صمت قبور  خو كأن الللسطييي يعيش في عالم خذر  غير ذت 
حقو  اإليسان  ترتكب في ويح اليهار جريمة بقعة بح  خسير فلسطييي خبى الركو  خمام جالديه وسجاييه  ليسقط 
السير عرفات جرادات إبن مديية الذليل قهيدا حرا  في خقبية تحقي  سجن مجدو الصهيويي سئ الصيت  وما كان لهت  

لية الجديدة خن تحدث لوال يقين دولة اإلحتالل اإلسرائيلي بتواطئ دول العالم المتيلت معهم ومع الجريمة اإلسرائي
سياساتهم العيصرية اإلجرامية بح  قعبيا  فقبل إستقهاد السير جرادات  ُبحت حياجر قعبيا ومعه خحرار العالم إليقات 

داءات اإليسايية العاجلة  لم م صرذات اإلستغاثة  واليالسرى الميربين عن الطعام ميت خكثر من سبعة خقهر  إال خن ل
يلعا خو تترك خثرا عيد ذتا العالم التي ما زال يصم ختييه  ويغمض عيييه حين يتعل  المر بللسطين ومعاياة قعبها  تجد

 .وخسراذا وخطلالها
  

 

 يلة  من شهداء الحركة األسيرة الشهيد األسير جرادات ينضم لقافلة طو
 داخل أقبية التحقيق وسجون اإلحتالل

القهيد الول وال القهيد الذير في إحصائيات قهداء التعتيب في السجون اإلسرائيلية  فقد سبقه السير عرفات جرادات ذو لم يكن ذو 
وحتى اليوم استقهد  0691قاسي والمميت  فميت العام ستقهدوا في سجون االحتالل يتيجة للتعتيب الإقائمة طويلة من السرى التين 

  فيما 0691وحتى ايدال  االيتلاية الولى في عام  0691استقهدوا في اللترة ما بين ( خسيرا   26)قهداء  عدد كبير ميهم  012
 0661ما بين ميتصف عام ميهم استقهدوا في اللترة  خسرى 9  و 0661ذالل االيتلاية الولى حتى ميتصف عام  خسيرا 02استقهد 

  وذياك المئات خييا  استقهدوا بعد التحرر يتيجة آلثار السجن والتعتيب خي خيهم ذرجوا من السجون جثثا  تتحرك  0111حتى يهاية عام 
 .وخموات ال تقدر على السير

خسيرا   50ا استقهدوا يتيجة التعتيب  وخسير  10: ذي خدت إلستقهاد السرى خسباب رئيسية وتكر يادي السير الللسطييي خن ذياك خربعة
 .خسرى بعدما خصيبوا بأعيرة يارية وذم داذل المعتقالت 1خسيرا  يتيجة القتل العمد بعد االعتقال مباقرة  و 11يتيجة اإلذمال الطبي  و 
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 ولـكـن ال حــيـاة لـمـن تـنــادي



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نبذة عن الشهيد األسير عرفات جرادات 

 عاما في  21جرادات   ات قليش قاذينولد القهيد عرف
في بلدة سعير قمال محافظة  0692-00-01تاريخ 
 .  وذو االخ الثالث بين خققائهالذليل

  خكبرذم طللته يارا  لطللينوذو خب   متزوجالقهيد عرفات
سيوات  وطلله محمد يبلغ من العمر  2تبلغ من العمر 

 .لل ثالثعامين  وزوجته حامل في القهر الرابع في ط
  حاصل على قهادة الثايوية العامة ويكمل عرفات القهيد

دراسته الجامعية في جامعة القدس الملتوحه وذو في السية 
 .الولى من دراسته

  بتهمة اإليتماء  0102\0\09تاريخ القهيد عرفات باعتقل
لكتائب قهداء القصى  ومكث في التحقي  من تاريخ 

سجن ف وتحقي  في مركز توقي 0102 \ 0\0-00\06
 . اإلسرائيلي الجلمة

 حيث إلى سجن مجدو   القهيد عرفات وبعد تلك تم يقل
بأيه مميو  من لقاء محامي ميت  خٌبلغ محامي يادي السير 

 .اليوم االول من قبل مذابرات االحتالل
 

 : القتل   بنية إعتقله   اإلحتالل

عاد رجل مذابرات االحتالل خخن : قالت زوجة القهيد عرفات 
عتقاله وطلب ميه خن يود  إعرفات للبيت بعد دقائ  من 

خبياء  ويودعيي وذتا ما خثار الذوف في تاتي طوال ذت  اليام 
ذصوصا خن زوجي تم اعتقاله وتوقيله لكثر من مرة وكايت 

تشيع جثمان األسير  ...في جنازة مهيبة  .لهجة رجل المذابرات غريبة
 إلى مثواه األخير" جرادات"

غاب لسيوات عن الساحة مقهد جيائزي مهيب   في
الذامس  وارى خالف المقّيعون  ظهر اإلثيين الللسطييية  

  جثمان القهيد عرفات جرادات والعقرين من فبراير الميصرم
في محافظة الذليل  إلى مثوا  الذير في مقبرة قهداء سعير

   بجيازة عسكرية  بعد خن خدى المقّيعونجيوب اليلة الغربية
 .عليه صالة الجيازة خمام ميزله في البلدة

وقهدت لحظات إلقاء اليظرة الذيرة العديد من حاالت اإلغماء 
بين خفراد عائلته ومن بييهم زوجته وققيقته  باإليافة لصيحات 

 .تكبير وذتافات غايبة طالبت بااليتقام
ويقل جثمان القهيد لتقييعه بمراسم رسمية والصالة عليه بعد 

 .فيمقبرة البلدة خن يوارى جثمايه الثرى تلك قبل
جائت جيازة القهيد عرفات  في الوقت التي سيطر فيه الغيب 
القعبي خرجاء المدن الللسطييية وقطا  غزة  حيث ذرجت 
المسيرات باليلة الغربية بإتجا  يقاط اإلقتباك والحواجز 

لة اإلسرائيلية  لتيدلع اإلقتباكات العييلة مع جيود اإلحتالل مذل
عقرات اإلصابات  في مقهد دب الذوف بالوساط اإلسرائيلية 

 .ذقية إيدال  إيتلاية ثالثة عيوايها إيتلاية السرى
 
 

 :تكشف  وزارة شؤون األسرى والمحررين
  (العصافير )  الشهيد جرادات قتله العمالء

 في قسم التحقيقات اإلسرائيلي
عرفات جرادات التي سقط  كقلت وزارة قؤون السرى والمحررين خن القهيد

ذالل التحقي  معه وتعريه لليرب والتعتيب  قد سقط  02/0/0102يوم 
والتي ( 00قسم )قهيدا داذل قسم التحقيقات التابع للقاباك اإلسرائيلي 

في سجن مجدو   وذم عمالء ومستيطقين يعملون ( العصافير )يطل  عليه 
 .وتعليمات جهاز المن اإلسرائيلي بأوام
  وذيع 09/0/0102عتقل يوم ختقرير الوزارة خن القهيد عرفات التي وقال 

لتحقيقات قاسية في معتقل الجلمة  وعايى من خساليب تعتيب وحقية 
ستكمال التحقي  معه تهمة رق  الحجارة  وقد تم يقله إلويغوطات يلسية ب

عترافه بالتهم الموجهة إليه إلى قسم التحقي  في سجن مجدو إبسبب عدم 
 .وذياك سقط مقتوال بعد يومين من يقله( العمالء غرف)

مصائد لألسرى وخسلوب ذدا  تيتهجه ( العصافير)وتعتبر غرف العمالء 
المذابرات اإلسرائيلية لإليقا  بالمعتقلين  وال تعترف سلطات االحتالل بوجود 
ذت  القسام التابعة لألمن اإلسرائيلي   والتي يمارس فيها التعتيب بحرية 

 .وبأساليب ويغوطات يلسية ال تطا  مطلقة
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 ويبقى الرهان على شعب الجبارين
 المقاومة الشعبية تشتعل في األراضي الفلسطينية دعما لألسرى

 
 
  
خعطى صمود الحركة السيرة في المعتقالت والسجون اإلسرائيلية 

يا  وفي الوقت تاته تصدرت المقاومة القعبية يد االحتالل زذما يوع
 .الحركة السيرة عياوين المقاومة القعبية

 

فمن صمود السير سامر العيساوي التي تجاوز إيرابه عن الطعام 
عتقالهم بعد اإلفراج عيهم في إيوما ورفاقه ممن خعيد  001عتبة الـ 

سرائيل  إلى استقهاد السير  صلقة التبادل الذيرة بين المقاومة وا 
جرادات تحت التعتيب  لتتلاعل ذت  الحداث وتيعكس عرفات 

حتجاجات ومواجهات مع قوات االحتالل  غطت خيحاء اليلة إ
 رايةالللسطييية وقطا  غزة  ووحدت فئات القعب الللسطييي  تحت 

دعم صمود السرى والمطالبة باإلفراج غير المقروط عن جميعهم  
لهم بعد اإلفراج وذصوصا الميربين عن الطعام ومن خعيد اعتقا

 ".االعتقال اإلداري"عيهم  وف  ما تسميه سلطات االحتالل 
 

بالمقابل  بدت ذقية الوساط اإلسرائيلية وايحة من تصاعد 
مع المعرفة اإلسرائيلية  االحتجاجات واللعاليات القعبية الللسطييية

ستقهاد جرادات  إالمسبقة بمدى غيب الحالة الللسطييية تجا  
 .السرى على وجه العموموتجا  قيية 

 

فبييما كايت ساحات وقوار  المدن الللسطييية  وخزقة مذيمات 
اللجوء والقتات  تمتأل بمسيرات الغيب واإلحتجاج دعما لمسايدة 
السرى الميربين عن الطعام  جاء إستقهاد السير جرادات  ليزيد 
من غيب الجماذير الللسطييية  ذتا الغيب التي ترجم على 

بمواجهات عييلة مع جيود اإلحتالل اإلسرائيلي عيد يقاط  الرض
 .التماس والحواجز اإلحتاللية
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رى عنوان اإلنتفاضة ـهل يكون األس
 ؟؟؟...الثالثة 

كما في االيتلايتين السابقتين  كايت حادثة دذس 
مستوطن حاقد لمجموعة من العّمال الللسطيييين  في 

جرم خرييل قارون إلى الولى  والزيارة االستلزازية للم
المسجد القصى  في الثايية  القرارتين اللتين خطلقتا 
االيتلايتين  لكيهما بالتأكيد لم تكويا السببين الوحيدين 
اليدالعهما  بل بعد خن بلغ السيل الزبى ووصلت المور 

 .إلى حد االيلجار
  وفي المقدمة ميهم التيامن مع السرىواليوم فإن 

ذو عيوان المسيرات والتظاذرات  عام الميربين عن الط
التي إيدلعت وما زالت ميت عدة خسابيع في والمواجهات  

 .كافة مياط  اليلة الغربية والقدس المحتلة
قكلت فوذة الغيب والغليان  خويا  السرى رغم خن لكن 

إال خن تراكم ود القار  الللسطييي  حالة اإلحباط التي تسو 
خذمها تغّول االستيطان و  الذيرة جرائم اإلحتالل في الوية 

ومواصلة حصار قطا  غزة   المحتلة القدسمديية وتهويد 
قعبيا وحجز التييي  على سياسة و والحرب الذيرة عليه  

  وتصاعد عربدة المستوطيين خمواله لتجويعه بهدف تركيعه
خي خف  سياسي  كل تلك التراكمات تيبئ المتطرفين وغياب 
ية ثالثة تمتد لكل الرايي الللسطييية اليوم بإيدال  إيتلا

 .المحتلة لمواجهة ذت  الغطرسة الصهيويية
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ... اوي ـسـيـعـر الـامــورة ســطـاألساألسـيـر 
 ةـريـشـبـخ الـاريــي تـام فـعـطـن الـراب عـول إضــأطوحـكـايـة 

 
 

 

 

 

 

 : سامر في سطور 
 

  0616لقدس ومن مواليد عام ذو إبن بلدة العيساوية قمال قر  ا
ذتين باإليافة لالم خذوة و خ 9ييتمي الى عائلة مقدسية مكوية من و 

 0661والب  علما  خيه خخ القهيد فادي العيساوي التي استقهد عام 
مدحت وقادي  في مجزرة الحرم االبراذيمي  وخخ لسيرين ذما 

قلت لمدة عتخذته المحامية قيرين العيساوي التي خالعيساوي  كتلك 
 .0101سية كاملة عام 

 

 : االعتقال والتحقيق
 

بتهمة االيتماء للجبهة الديمقراطية  0112خعتقل سامر مطلع عام 
عام  وبعد قياء عقر  21لتحرير فلسطين وحكم عليه بالسجن لمدة 

سيوات في اإلعتقال  خفرج عيه يمن صلقة قاليط إال خيه لم يلرح 
  لتطالب 0100تموز  1بتاريخ  كثيرا بحريته حيث خعيد إعتقاله

الييابة العامة اإلسرائيلية بسجيه لمدة عقرين عام بحجة ممارسته 
 .يقاطات تيظيمية وسياسية وزيارة مياط  في اليلة الغربية

 

 :التهم الموجه ضده والوضع القانوني
 

يحاكم   لسامر الئحة اتهامييابة دولة اإلحتالل اإلسرائلية  قدمت 
بيود  هذم بيودذا ذرقوخبالقدس  اإلسرائيلية الصلح يميها في محكمة 

ودذول مياط  يمن صلقة تبادل السرى  إطال  سراحه المقروط 
 .اليلة الغربية

  
 

 

وتعقد له محاكم في محكمة عوفر العسكرية خمام لجية عسكرية كما 
تذتت قرارا بأن يستكمل سامر ما تبقى له إ  والتي (لجية قاليط)تدعى 

بياءا   عاما  وتلك 01من سيوات في حكمه الساب  خي ما يقارب 
ستيادا لمعلومات استذباراتية إإدعاء اللجية بوجود قبهات يد    على

 .وال لمحاميه االطال  عليها مرلساسرية  ال يسمح 
 

 :إضرابه عن الطعام
 

 

حتجاجا إ 0100يرابه عن الطعام في االول من آب إخعلن العيساوي 
عتقاله والمطالبة بإعادة محاكمته بياءا على ملف سري ال إعادة إعلى 

يراب ذت  العوامل دفعت سامر لذوض اإل  يسمح له بالدفا  عن يلسه
ي والملتوح للمطالبة بإطال  سراحه  كون عن الطعام بقكليه الجزئ

 .االيراب عن الطعام ذو السالح الوحيد امامه لييل حريته
 

 : يقول سامر 
  لن خيتظر قاليطا  آذر ليال حريتي  بموجب صلقة ال يحترم

 ."بيودذا المحتل  سأيتزعها باإليراب عن الطعام
  خوصيكم إن سقطت قهيدا خن تحملوا روحي صرذة من خجل كل

يعتا  وذالص من كابوس ا  والسيرات  صرذة حرية و  لسرىا
 .السجون وظلماته القاسية

  ال تذافوا على قلبي إن توقف  وال تذقوا على يدي إن قلت  فأيا
ال زلت حيا اآلن وغدا وبعد الموت  لن القدس تتحرك في دمي 

يمايي وعقيدتي  .وا 
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 0100إيرابه عن الطعام في الول من آب    إبن بلدة العيسوية قمال قر  القدس المحتلة عيساويالطار  سامر السير خعلن 
ذت  العوامل دفعت  ... عتقاله والمطالبة بإعادة محاكمته بياءا على ملف سري ال يسمح له بالدفا  عن يلسهإحتجاجا على إعادة إ

لمطالبة بإطال  سراحه  كون اإليراب عن الطعام ذو السالح الوحيد سامر لذوض اإليراب عن الطعام بقكليه الجزئي والملتوح ل
حتى كتابة ذت  السطور حيث يدذل إيرابه القهر الثامن على التوالي  مجسدا بصمود  خمامه لييل حريته وذو مستمر في إيرابه 

رادته القوية بطولة إسطورية فداء  لحريته  عجزت عيها البقرية من تي قبل سامر  .وا 



 

 وصـيـتـه يـكـتـب                               سـامـر الـعـيسـاوي   

  ... ي ـتـثـح جـشريـتـب                          ال تسمحوا لإلحتالل  

 يـقـيـقـب شـانـجـب                                       ي ـونـنـوإدف 
 

 

 ةادـهـشـال ة أو ـريـحـا الـإمـي فـرابـإضـر بـمـستـوم                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  :  نص الرسالة األخيرة التي بعث بها األسير سامر العيساوي ألهله وشعبه

طيني واحرار العالم الذين يخوضون المعركة من اجل حرية االسرى كل االسرى وعلى رأسهم االبطال تحية لجميع ابناء الشعب الفلس "

االسرى المرضى المتواجدين في مختبر عيادة سجن الرملة هؤالء االبطال الذين قدموا اجسادهم وسنين حياتهم فداء لفلسطين والشعب 

وم اثبت الشعب الفلسطيني لالحتالل انه رغم الظروف الصعبة التي يمر بها الفلسطيني يستحقون منا ان نناضل من اجل تحريرهم والي

الشعب الفلسطيني اال ان الهم الوطني وقضية االسرى هي على سلم اولويات كل فلسطيني وفلسطينية وان الوضع االقتصادي والبطالة 

اتقه الدفاع عن االمة العربية واالسالمية ومقدساتها ال تلهي ابناء الشعب الفلسطيني عن اسراه النه شعب الجبارين الذي اخذ على ع

وكم يحزنني انني لست معكم واشارككم هذه المعركة العظيمة لنصرة االسرى ولكنني قررت ان اّصعد من اضرابي بأن امتنع عن تناول 

 ."الماء من اجل االلتحاق بهذ الحراك والمعركة العظيمة التي تخوضوها على ارض الواقع
 

حية حارة لكل المتواجدين في خيام االعتصام في كل مكان وخاصة المضربين عن الطعام منهم، كما ابعث بالتحية للمتواجدين أبعث ت "

 ."في خيمة الناصرة وعلى راسهم االب عطا هللا حنا ولكل من يشارك في االعتصامات والمسيرات نصرة لالسرى
 

قدس غربية ) مام مبنى المحكمة وكسروا كل المعايير والقيود والعبارات االحتاللية وأبعث بالتحية لالبطال الذين تواجدوا يوم امس ا "

واثبتوا لالحتالل بان القدس هي قدس واحدة وهي قدسنا نحن وتجولت اقدامهم االطهر من الطهارة في الزقاق التي كان ( وقدس شرقية

بقى منهم، اني احييكم وافتخر بكم واستمد صمودي ومعنوياتي منكم يتجول بها اجدادنا قبل ان يأتي هذا االحتالل ويقتلهم ويطرد من ت

ومن نضالكم باالمس عندما رأيتكم امام مبنى المحكمة اصبحت حرا واصبح سجاني هو السجين ورأيت الذل على وجوه السجانين 

االمس جزء من ارض مديتنا المقدسة وهللا اني اقبّل هذه االقدام التي حررت ب. عندما رأوكم متمسكين بأرضكم رغم عمليات التهويد

 .ورفعوا علم فلسطين عاليا وتقبيلي لهذه االقدام الطاهرة يزيدني شرفا
 

وهنيئا لك يا قدس بابنائك االبطال وحماة الديار المقدسة وكنيسة القيامة والمسجد االقصى ولقائنا قريب باذن هللا يا ابطال فلسطين 

 .واحرار العالم

لم في كل مكان وخاصة في مصر الشقيقة ومشجعي فريق الزمالك ولمعلق الجزيرة الرياضية وولكل شخص باسمه وتحياتي الحرار العا

 ."وصفته لكم مني كل تحية
 

 أما وضعي الصحي فقد تم نقلي يوم الخميس الى مستشفى ال أتذكر إسمه بعد اصابتي بهبوط حاد بضغط الدم ونبض القلب حيث كان "

 ."وفقدت الوعي. نبضة في الدقيقة 53 ونبض القلب 47/74لضغط 
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خسئلة ايدال  ايتلاية ثالثة طغت على الصحافة اإلسرائيلية في اآلوية الذيرة  في 
يوء تصاعد الهبة القعبية التياميية مع السرى الميربين عن الطعام في 
سجون االحتالل  وفي ظل سيياريوذات عسكرية عن استعداد الجيش االسرائيلي 

 .للسلطة الللسطييية بالوقوف وراءاذالمواجهة ايدال  قرارة االيتلاية واتهامات 
 

حكومة إسرائيل تعتبر خن صراخ خمهات السرى  وقكوى اليحايا  والكالم الغايب 
عن عتابات المعتقلين وسلب حقوقهم   وزجهم سيوات طويلة في السجون  تعتبر  
ايتلاية  كأن اليحية محرم عليها خن تدافع عن كويها يحية وخن ييتلض وجعها 

 .في كل مكان اإليسايي
 

إن إيراب السرى الطول في التاريخ  ومقهد صورذم ذياكل عظمية  وخجسام 
محطمة   يحوم الموت فو  رؤوسهم  ال يثير المقاعر في قاموس الدولة العبرية  
ويجب خن ال يحرك اليمائر ويلتح خحكام مواثي  حقو  اإليسان وقرارات المم 

 .المتحدة ومبادئ العدالة الدولية
 

ولن اإلسرائيليون تعلموا خن يتحولوا إلى جيود آليين  مسلوبي المقاعر  يجيدون 
يز  صلة اإليسايية عن الللسطيييين  ويعتقدون خن القعب الللسطييي قعبا ليس 
من البقر   يتقيون فقط إطال  اليار  فإيهم يجدون خن مظاذر االحتجاج القعبي  

ذو ايتلاية تهدد خركان دولة   سرىبكاء المهات   قل  الياس على حياة ال
 .إسرائيل

 

ذياك قاتل ذلف خسالك وجدران مراكز التحقي   مارس التعتيب الوحقي بح  
االسير عرافات جرادات حتى سقط قهيدا  ذياك قاتل وليس ايتلاية ثالثة  ذياك 
جريمة قتل وليس ايتلاية ثالثة  ذياك جريمة رسمية ارتكبتها حكومة إسرائيل 

سير جرادات التي تلون جسد  بآثار التعتيب واليرب وزذقت روحه في بح  اال
 .ظالم وبرودة مراكز التحقي 

 

ذياك قاتل قر  التعتيب  وويع له غطاءا قايوييا  واعتبر خن كل فلسطييي بما 
فيهم الطلال قيابل موقوتة يجب ممارسة كل اليغط الجسدي واليلسي بحقهم حتى 

  .يعترفوا خو يموتوا
 

ومميو  في خعراف حكومة  جثة خسير تعود إلييا بعد ذمسة خيام من اعتقاله 
إسرائيل خن يعبر عن فجعيا وسذطيا واستيكاريا  مميو  خن يحمل حجرا يرجم به 
القاتل ومميو  خن يطرح خسئلتيا الدموية على القياء الدولي لجل المحاسبة  فكل 

 .ذتا يسمى ايتلاية ثالثة
 

ايتلاية  إن الجيازة اليذمة للقهيد وصراخ خطلاله وحزن القعب الللسطييي ذو 
لن المطلوب خن تبقى إسرائيل دولة فو  القايون  ال خحد يالح  ويسأل ويستعيد 

 .مقهد القتل في تلك الليلة التي ذلت من الرحمة
 

خن يطل  الرصاص على خسرى عزل في سجن اليقب   وييرب السير محمد 
الققر يربا مبرحا حتى الموت  وخن يلتل عبد الصمد حريزات في مسلخ 

كوبية  كل ذت  اللجائع اإليسايية مسموح بها لدولة إسرائيل التي يتحالف المس
فيها السجان مع الطبيب والقايي مع المستوطن ومع الجهات الرسمية في 
حكومة إسرائيل وعلى قاعدة اليسيان المسلح لتاكرة الللسطيييين   وعلى قاعدة خن 

 .القوة ذي فو  القايون
 

مسدس  قبح المعتقلين ساعات طويلة حتى تتكسر ذياك قائل يحمل الهراوة وال
ظهورذم وتيهار خجسامهم   كالب متوحقة   إطلاء خعقاب السجائر في خجسادذم  
حلالت يرب  جيون الليل عيدما يكقر عن خييابه  ويترك االسير جثة ذامدة قبل 

 .حلول الصباح وقبل خن يذلع الطبيب زي الجالد
 

ييع االسير في زيازين ييقة بال ذواء وبال  ذياك قاتل وليس ايتلاية ثالثة 
قمس  يحرمه من اليوم ومن الكل  يذيعه للتهديد ولليرب المتواصل   ال زيارة 
للمحامين وال للصليب الحمر  مراكز تحقي  يذتي  فيها السرى  تمارس عليهم 

 .فيون التعتيب وبأدوات قمعية مستوردة من خمريكا
 

كمة الجيايات الدولية  يكقف عن جسمه الميرج القهيد جرادات يقف خمام مح
بآثار التعتيب  يحكي عن تلك الليالي السوداء  يذلع الكيس عن رخسه  والعصابة 
عن عيييه  يلك قيود   تسيل الدماء خمام خعين خعلى ذيئة قيائية في العالم  ال 

 .مةيطلب قيئا سوى خن يتكروا خسماء القتلة لوالد  من بعد    للحياة القاد
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9 

 

 ل ـاتــاك قـنــه
 ةـثـالـة ثـاضـفـتـنإس ـيـول

 

 عيسى قراقع: بــقـلـم 

  وزير شؤون األسرى والمحررين



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 
 

 

 

 

 ـودــعــآن أن نـ
 ي األول ـمـالـعــر الـمـؤتـمــال

 اتـتـشــر والـجـهـمــي الــن فـيـيـنـيـطـلسـفــن الـيـيـمـاديـلألك
 

 

 

 ة ـيـنـوطـاح الـجـنـة الـعـامـج
 

 ن ـيـربـتـغـمـؤون الـرة شـدائ

يسجاما مع الذداف السامية التي تحت رعاية السيد الرئيس محمود  عباس رئيس السلطة الوطيية الللسطييية  رئيس ميظمة التحرير الللسطييية  وا 
يطالقا من دور جامعة اليجاح الوطيية في مجال الحراك الوطيي  ومن المعـطيات الراذية على المستوى  قامت من خجلها ميظمة التحرير الللسطييية  وا 

الويع في فلسطين من إيلتاح على الكلاءات الوطيية في المهجر والقتات  وتلعيل دورذا في ذدمة الوطن  فإن دائرة قؤون العالمي  ومما يقتييه 
الذالفات  المغتربين بميظمة التحرير الللسطييية وجامعة اليجاح الوطيية تيظمان بالتعاون مع الللسطيييين في كل مكان  مؤسسات وخفرادا؛ بعيدا من

 (.آن خن يعود ) المؤتمر العالمي الول لألكاديميين الللسطيييين في المهجر والقتات  تحت قعار : لكرية السياسية وال
 

 :أهداف المؤتمرمن  
  بياء جسور التواصل والتعاون والتيسي  بين

الكاديميين الللسطيييين في بلدان المهجر والقتات 
 .وقطاعات التعليم والبحث العلمي في الوطن

  تحديد المجاالت التي يمكن التعاون فيها بين
 . علمية الوطييةالكاديميين الللسطيييين والمؤسسات ال

  تحقي  التواصل اللعال بين الكاديميين الللسطييين في
المهجر والقتات  وبين الوطن ومؤسساته الكاديمية 

 .والعلمية
  اإلفادة من ذبرات الكاديميين الللسطيييين في بالد

 .االغتراب
  بياء مؤسسات بحثية مقتركة بين الكاديميين

 .سطيييةالمغتربين والمؤسسات العلمية اللل

 :محاور المؤتمر
آفا  التعاون بين الكاديميين الللسطيييين في المهجر  .0

 .والقتات والمؤسسات العلمية في الوطن
الدور التي يمكن خن ييهض به الكاديميون  .0

الللسطيييون في تطوير البحث العلمي والعمل الكاديمي 
 .في فلسطين

 .مقترحات يمكن طرحها لتحقي  خذدافه .2
الكاديميين في المهجر والقتات في رابطة ايتظام عقد  .1

 .خو يحوذا
تجارب القعوب الذرى في مجال التعاون بين المغتربين  .5

 .والوطن الم  وما تحق  من يجاحات  خو إذلاقات
 

 اللجنة التحضيرية تستكمل إستعداداتها 

 لعقد المؤتمر

 
االول لالكاديمين الللسطييييين   العالمي االكاديمي  عقدت اللجية التحييرية للمؤتمر

ي تيم ممثلين عن جامعة اليجاح الوطيية ودائرة قؤون والت  في المهجر والقتات
المغتربين اجتما  لها في مقر ميظمة التحرير الللسطييية بمديية رام هللا بحيور 

  . رئيس دائرة قؤون المغتربين للجية التيليتية لميظمة التحريرعيو ا  تيسير ذالد
مي الميوي عقد  يومي اطلع تيسير ذالد على سير التحييرات لعقد المؤتمر االكاديو 

  ذمية عقد ذتاخوقدد على   في جامعة اليجاح الوطيية 01-00-1-0102
لبياء جسور التواصل والتعاون والتيسي  بين   المؤتمر التي يعد بواية ويقطة ايطال 

االكاديميين الللسطيييين في بلدان المهجر والقتات وقطاعات التعليم والبحث العلمي 
الكاديمين على العودة لوطيهم واالستلادة من ذبراتهم العلمية ا وتقجيع  في الوطن

 . واالكاديمية في بياء الدولة الللسطييية
ات لمتابعة التحيير  المتذصصة وتم ذالل االجتما  تقكيل عدد من لجان 

  اللجية االعالمية  والتوصيات ةلجية الصياغ  برزذاخ  للمؤتمروستعدادات اليهائية 
 .واللجية االدارية والمالية  اللجية العلمية
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 الـغـالـي يــوم الــوطــن...  الـخـالـد يــوم األرض
  54الــذكـرى الــ

 

 

 

 ... المصطنعة حين يكسر الشعب جغرافيا المحتل
 من حيفا وسخنين حتى رفح وجنين... لترتوي األرض بدماء أبنائها  

 

 

 :  يوم األرض خالد في ذاكرة الفلسطينيين
اد   وتقبثه تمسكه بأرض آبائه وخجد قعبيافيه  خكدعتبار  اليوم التي إتاريخ الييالي للقعب الللسطييي بمعلما  بارزا  في ال" يوم الرض"يقكل 

دولة اإلحتالل  وما زالت تمارسها التي كايتوالتقريد  رغم عمليات القتل واإلرذاب والتيكيل  بهويته الوطيية والقومية وحقه في الدفا  عن وجود 
 .بح  القعب الللسطييي بهدف إبعاد  عن خريه ووطيه اإلسرائيلي

 : ض ويشرد أصحابها يسرق األروال زال االحتالل  ...يوم االرض عاما على  54
ليوم الرض الذالد  ذت  السية  في الوقت التي ما زال فيه اإلحتالل اإلسرائيلي  جاثم على الرض الللسطييية  ييقر الموت  21تأتي التكرى الــ

م لتغيير معالم الرض والدمار  ويسر  الرض ويقرد خصحابها الحقيقيين  وبلعل قوة البطش المدججة بالقتل واإلرذاب  يسعى المحتل كل يو 
 الللسطييية وجغرافيتها وديمغرافيتها  فتارة يزر  مستوطييه اإلرذابيين فو  تالل وجبال وسهول فلسطين  وحول مديية القدس وداذل خزقتها

س المحتلة  وبحصار  وقوارعها  بهدف تهويدذا وطرد سكايها  وتارة يقطع خوصال الرض الللسطييية بجدرايه العيصرية في اليلة الغربية والقد
س الذاي  على قطا  غزة  لتحويل الدولة الللسطييية إلى كيتويات صغيرة معزولة عن بعيها البعض  ومعزولة عن العاصمة البدية لقعبيا القد

ي بهدف التييي  المحتلة  وعن قطر الوطن في قطا  غزة المحاصر  وتارة يستهدف بقوايييه العيصرية وجود خبياء قعبيا في الداذل الللسطيي
 .عليهم وترحيلهم  وما عمليات الهدم المتواصلة لللسطييي الداذل في قرى اليقب سوى مثاال على سياسة البرتهايد اإلسرائيلية العيصرية
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 قامل إيراب قكل على، 6791 العام من آتار من الثالثين في تلجرت التي العارمة الوطيية االيتلاية يوم ذو  الرض يوم

 التمييز سياسة علىً  حتجاجاإ، فلسطين التاريذية داذل الللسطييية تجمعاتوال والمدن القرى معظم في قعبية ومظاذرات

 على الصامدين، قعبيا من فلسطييي الداذلء خبيا بح  االسرائيلية السلطات تمارسها التي الرايي ومصادرة، العيصري

 فلسطيييا حدثا بتلك ليقكل، 6719 عام المحتلة الرايي في الللسطييي القعب الرض يوم ايتلاية في قارك كما ،خريهم

 .وأجداده آبائه بأرض وتمسكه ولحمته القعب ذتا لوحدة ورمزا، جامعا وطييا

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ...األرض الفلسطينية 
 الركيزة األولى إلنجاح مشروع اإلحتالل الصهيوني  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ذاللها  خمعيتتذتت الهبة قكل إيراب قامل ومظاذرات قعبية عارمة  ا  و 
رذابا  بالللسطيييين  حيث فتحت اليار على سرائيلي  اإلقوات االحتالل  قتال  وا 
لعقرات    باإليافةستقهاد ستة فلسطيييينإا خدى إلى المتظاذرين مم

الجرحى والمصابين  وبلغ عدد التين اعتقلتهم قوات االحتالل الصهيويي 
 .فلسطيييي 211خكثر من 

  
 :  يوم األرض مناسبة وطنية فلسطينية

وفي  م  0691عب الللسطييي في الرايي المحتلة عام الق تحدىوقد 
مذيمات اللجوء والقتات  تياريس الجغرافيا المصطيعة التي صيعها 
المحتل  ليقارك بقوة جيبا إلة جيب كع خبياء قعبه في الداذل الللسطييي  
في صورة ييالية تجسدت فيها معايي الوحدة الوطيية الحقيقية رغم 

 .لعدو والمحتل واحدإذتالف االمكية لكن ا

 
خصبح يوم الرض مياسبة وطيية فلسطييية وعربية ورمزا  لوحدة بتلك و 

القعب الللسطييي التي لم تيل ميها كل عوامل القهر والتمز    وتكرى 
 .للتالحم البطولي للقعب الللسطييي في جميع خماكن تواجد 

 

 : شهداء يوم األرض األول 

 
 البطوفالقهيد ذير ياسين من عرابة  .0
 القهيدة ذديجة قواذية من سذيين .0
 القهيد رجا ابو ريا من سذيين .2
 القهيد ذير ذاليلة من سذيين .1
  القهيد محسن طه من كلركيا .5
 القهيد اقرف زذيري من مذيم يور قمس .9

 
 

الركيزة الولى إليجاح المقرو  الصهيويي كما ذي يية تعتبر الرض الللسطي
خقارت الدبيات الصهيويية وذاصة الصادرة عن المؤتمر الصهيويي الول في 

م   وميت يقوئه دخب الكيان العيصري 0961ل بسويسرا عام زبامديية 
قتال  الللسطيييين من ا  الصهيويي على ممارسة سياسة تهويد الرض العربية و 

رتكاب إيغرسوا فيها ميت خن وجدت الرض العربية  وتلك عبر إتي خريهم ال
المجازر المرّوعة بح  الللسطيييين  ولم تكتف سلطات االحتالل الصهيويي 
بمصادرة خرايي الللسطيييين التين خُبعدوا عن خريهم  بل عملت تباعا  على 

  .مصادرة ما تبقى من الرض التي بقيت بحوزة من ظلوا في خريهم
 

 : لسبب المباشر ليوم األرض ا

 
كان السبب المباقر لهّبة يوم الرض ذو قيام السلطات الصهيويية بمصادرة 

خلف دويم من خرايي عّرابة وسذيين ودير حّيا وعرب السواعد وغيرذا  00يحو 
لتذصيصها للمستوطيات من المدن والقرى العربية في الداذل الللسطييي  

هويد الجليل  ويقار ذيا إلى خن السلطات الصهيويية في سيا  مذّطط ت
خكثر من  0610ـ  0619الصهيويية قد صادرت ذالل العوام ما بين عام 

مليون دويم من خرايي القرى العربية في الجليل والمثلث  إيافة إلى ماليين 
ستولت عليها السلطات الصهيويية بعد إالدويمات الذرى من الرايي التي 

ّوعة التي ارتكبها جيش االحتالل وعمليات اإلبعاد القّسري سلسلة المجازر المر 
 .0619التي مارسها بح  الللسطيييين عام 

فهّبة يوم الرض لم تكن وليدة صدفة بل كايت وليدة مجمل الويع التي 
 .يعاييه القعب الللسطييي في فلسطين المحتلة ميت قيام الكيان الصهيويي

 

 : األول  يوم األرض
  في ظل خحكام حظر 0619الثالثين من قهر آتار من العام  في يوم السبت

جراءات القمع واإلرذاب والتمييز العيصري واإلفقار وعمليات  التجول والتيقل  وا 
الرايي وذدم القرى والحرمان من خي فرصة للتعبير خو التيظيم  ذّب  سرقة

رايي القعب الللسطييي في جميع المدن والقرى والتجمعات العربية في ال 
 .يد االحتالل الصهيويي 0619المحتلة عام 
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صادر عن الختامي البيان ال: المانيا 
 53لجنة النكبة الــ  إجتماع

 

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم
 ـ برلين 95بيان ـ لجية اليكبة 

 لنجعل من ذكرى النكبة انطالقة حقيقية لتعزيز وحدة الشعب
 .الفلسطيني ولحمته

 : الذوة والذوات الكارم حلظهم هللا
في العاصمة برلين  وتحت قعار  ليجعل من تكرى اليكبة ايطالقة حقيقية لتعزيز وحدة 
القعب الللسطييي ولحمته  واستكماال  لما تم بياء  من جهود ومقاورات ولقاءات 

اما على اليكبة  يكبة ع 95  للتحيير للعاليات مرور 95خطلقتها لجية اليكبة 
فلـسطين  بل يكبة المة العربية واإلسالمية  عقدت الجمعيات والروابط والمؤسسات 
واالتحادات والقذصيات واللعاليات الللسطييية والعربية في برلين إجتماعا  في يادي 
الكوثر الريايي  حير  عدد من القذصيات الللسطييية والعربية اليقطة في القأن 

وكتلك الجمعيات واالتحادات والروابط والمؤسسات العاملة والداعمة   يالللسطيي
في برلين  حيث تداول المجتمعون العديد من اإلقتراحات  للقيايا العربية والللسطييية

  وقد خجمع الحيور على اإلرتقاء بالعمل واللعل ليتياسب 95إلحياء تكرى اليكبة ال 
حيات قعبيا في كل خماكن تواجد   وكايت تلك مع الحدث والتكرى الليمة ومع تي

الجواء اإليجابية في اللقاء سيدة الموقف  وبعد اإلستلاية في اليقاش وتبادل وجهات 
 : خكد الحيور على ما يلي  اليظر 
 لجية  من بدعوة برلين  في 95ال الللسطييية العربية اليكبة تفعاليا إحياء يتم 

  واالتحادات والمؤسسات  والروابط الجمعيات من تتكون والتي  برلين  ـ 95 اليكبة
 على اإلتلا  تم وقد  برلين  في والعربية الللسطييية واللعاليات والقذصيات

 الباب زال  وما  التكرى  إلحياء واليقاطات لللعاليات  المياسبة بهت  عمل بريامج
 زذمه  من وتزيد اآلداء تغيي التي الفكار من المزيد خمام  ومقرعا بل  ملتوحا  
 .الليمة التكرى ذت  إحياء يوم في الللسطييي قعبيا معايات تظهر والتي
 واالتحادات والمؤسسات  والروابط الجمعيات من برلين -95 اليكبة لجية تتكون  

 ويعتبر فيها  المقاركة برلين في والعربية الللسطييية واللعاليات والقذصيات
 اللعاليات لجميع الميظم اللري  ذم برلين  -95 اليكبة لجية في  المقاركون

 (.برلين -95 اليكبة لجية )  اسم وتحت المياسبة  بهت  برلين في ستقام التي
 برلين من القار   ويبض الجماذيري الصوت إيصال  يرورة على الحيور خكد 

 خيحاء قتى والى فلسطين  في خذليا إلى بداية  موحدا  واحدا خوروبا  عاصمة
 يرورة على الحيور خكد الللسطييية  وثوابتيا حقوقيا عن ا  مدافع المعمورة 

 واحدا خوروبا  عاصمة برلين من القار   ويبض الجماذيري الصوت إيصال 
 عن مدافعا   المعمورة  خيحاء قتى والى فلسطين  في خذليا إلى بداية  موحدا 
 خجل من وسويا معا للعمل الجميع يدعو ولتلك الللسطييية  وثوابتيا حقوقيا

وخن يقدموا مصلحة الوطن العليا على ما دون تلك   فلسطين وقعب فلسطين  
يرقى إلى مستوى يكبة القعب  وخن ييجز سويا  في برلين عمال وحدويا حاقدا  

 .الللسطييي ومعاياته وتيحياته
  

 

  مايو   05المواف   السبت  إتل  الحيور على خن يكون يوم
مديية  المركزي في  المهرجان الجماذيري يوم    0102
في العاصمة اللمايية برلين   95إحياء  لتكرى اليكبة  برلين  

والتي سيرسم صورة المعاياة للقعب الللسطييي ميت اليكبة 
إلى يوميا ذتا  ولتلك يدعو الذوة والذوات من الليايين 

والدباء والقذصيات والجمعيات في برلين  والكتاب والقعراء 
دا بيد وكتف إلى كتف  للتيسي  والعمل ي ليكون معا    

المقترك البياء التي يقربيا من فلسطين  من خجل إيجاح كل 
  والتي ستتوج 95اللعاليات إلحياء تكرى يكبة المة ال 

 .بالمهرجان الجماذيري المركزي في العاصمة اللمايية برلين
  95إتل  الحيور على توحيد كل الجهود إلحياء تكرى اليكبة 

رلين  ليكون على مستوى الحدث  وحتى يبقى وحدة في ب
فإن قرارات اللجية الميظمة والمكوية من  واحدة موحدة  

فيها   تؤذت  عياصرذا اآليلة التكر من الجمعيات المقاركة 
 .بين الجميع  مما يعزز وحدة الرخي والمقورة بالتواف  

برار  عاقت فلسطين حرة عربية  المجد والذلود لقهداء خمتيا ال
والقلاء لجرحايا البواسل  والحرية لسرايا الصامدين في سجون 

 .اإلحتالل، والنصر حليفنا بإذن هللا
 

 : الجمعيات التي حضرت وشاركت في اإلجتماع هي
 الجالية الفلسطينية في ألمانيا 

 التجمع الفلسطيني في ألمانيا 

  ألمانيا –جمعية حق العودة 

 التجمع العربي في ألمانيا 

 ة المرأة الفلسطينية في ألمانيارابط 

  براندنبورج -الجالية األردنية برلين 

 الجمعية العربية األلمانية للتبادل الثقافي 

 جمعية أصدقاء اليرموك 

 نادي الكوثر الرياضي 

 المبادرة األلمانية لكسر الحصار عن غزة 

 جمعية حقوق اإلنسان الفلسطينية 

 ندنبورجبرا -إتحاد الطلبة الفلسطينيين في برلين 

 إتحاد العمال الفلسطينيين 

 الشباب الفلسطيني ألمانيا 

 جمعية نهر البارد 
 

 
 13  2013 مارس....  27العدد 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 "م ـكـعـن مـحــن" 
 حملة تنظمها الجالية الفلسطينية في الدنمارك لدعم األسرى

 

 

 

  وذاصة مع اسرايا الميربين عن "يحن معكم"يوان الديمارك حملة تيامن مع االسرى وتويهم بع-خطلقت الجالية الللسطييية
 .الطعام   وتأتي ذت  الحملة من اجل مسايدة االسرى وتويهم وليعلن وقوفيا مع ذؤالء االبطال

ويددت الجالية الللسطييية باإلجراءات التعسلية المتصاعدة التي تتذتذا سلطات االحتالل اإلسرائيلية بح  اسرايا  السيما 
بسط حقوقهم  من االعتقال االداري الى استذدام سياسة العزل االيلرادى يدذم  وتكبيل االيدى والقدمين حرمايهم من ا

 .وميع اذاليهم من الزيارة  مما ادى الى قن حملة من االيرابات

ودعت الى التيامن مع االسرى وتويهم من ذالل ذت  الحملة لتتكاثف الجهود 
ييحوا من اجل الن االسرى البواسل  من اجل مسايدتهم والوقوف بجايبهم  

حياتيا ومن اجل كرامتيا والتين الزالوا حتى االن يميون ايرابا عن الطعام ميت اكثر 
 .يوما   011من 

وطالبت الجالية الللسطييية الديمارك حكومة وميظمات ايسايية  بالعمل من ذالل 
ان الدولية  للتدذل االتحاد االوروبي  وكتلك المجتمع الدولي وميظمات حقو  االيس

اللورى لحماية االسرى الللسطيييين واليغط على السلطات اإلسرائيلية من اجل ميح 
السرى حقوقهم اإليسايية الساسية التى يصت عليها االتلاقيات الدولية  ال سيما 

 .اتلاقية جييف الرابعة المتعلقة بأسرى الحرب
التلاقيات الدولية امام صمت العالم وحترت الجالية الللسطييية من ييا  ذيبة ذت  ا

استذلاف االحتالل االسرائيلي بها  وتجاذل المؤسسات الممية لذروقات عن 
إسرائيل المتكررة ليصوصها  كما وتحتر من ايتلاية جديدة وذي ايتلاية 

 .االسرى والتي ستؤدي الى عدم االستقرار في ميطقة القر  االوسط
تالل اإلسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة وحملت الجالية الللسطييية االح

خسرايا البواسل بقكل عام  وعن الميربين عن الطعام على وجه الذصوص 
وعلى رخسهم الميايل السير سامر العيساوي وخيمن القراوية وجعلر عز الدين 

  .وطار  قعدان  التين يسجلوا ملحمة بطولية في صمود خسطوري
 

 :ى عدة فعاليات ابرزهاعل" نحن معكم"وتشمل حملة 
 رسال رسائل الى الحكومة واالحزاب الديمركية  وميظمات ومؤسسات إ

حقو  االيسان الديمركية واالوروبية والدولية  للمطالبة بالتدذل لحماية 
 .البواسل اسرايا

 

 توزيع كتيب باللغة الديمركية يقرح ويويح معاياة اسرايا. 
  مديية اورذوس الديمركية مام المجلس البلدي فيخوقلة تياميية. 
  المقاركة بكتابة رسالة السرايا اسرى الحرية  او رسم لوحة  وارسالها الى

و تقديم خ  (ziadabuein@gmail.com) ي البريد االلكترويي التال
 .سراياخالخ  تعبيرا  عن وقوفيا بجايب . ...غيية خ
 عرض فيلم عن مأساة االسرى. 
 و خربين عن الطعام   ومسايدتهم ذاتليا سرى المياالتصال على عوائل ال

   :رقام التاليةعبر ال برسالة 
 11610566101211:  عائلة السير خيمن قراوية
 11610500111025:  عائلة السير سامر العيساوي
 11610561199221:  عائلة السير جعلر عز الدين

 11610561561119                 :  عائلة السير طار  قعدان
 

  :الجمعيات المنظمة لهذه الحملة
 جلرا للليون الللسطييية جمعية الصداقة الللسطييية الديماركية

 الرابطة الللسطييية ملتقى الجالية الللسطييية
 جمعية الثقافات المتعددة جمعية مياذية العيصرية خدفاد

 لجايبراديو ا جمعية البيت الثقافي العربي الديماركي 
 راديو متعدد الثقافات "مذيم برج البراجية"ى حيلا حملة دعم مستقل

 راديو المل  كرون لمساعدة خطلال فلسطين 10حملة 
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 وأمام بوابة براندنبوغ ... في قلب العاصمة السياسية برلين 

 وقفة حاشدة نصرة لألسرى
 

ن ليصرة الذوة والبياء في سجون اإلحتالل في صرذة مدوية من قلب العاصمة برلي
رافعة  .. وفقة استصراخ وغيب  10/12/0102االسرائيلي  إيطلقت يوم الجمعة 

تلايتهم المجيدة داذل  العالم الللسطييية في سماء برلين تياميا مع خسرى الحرية وا 
عبيا السجون والمعتقالت الصهيويية  وتعبيرا عن الغيب والسذط لما يمارس بح  ق

في اليلة المحتلة  ويد ظلم اإلحتالل اإلسرائيلي بح  قعبيا وبح  خسرايا البواسل في 
 .اإلسرائيليةوالمعتقالت السجون 

 

وقد يظمت التظاذرة اإلحتجاجية ودعت إليها الجمعيات والمؤسسات الللسطيييه والعربية 
لعرب واللمان في برلين  حيث تقاطرات الجماذير من خبياؤ الجالية الللسطييية وا

بوابة برلين .. بوابة برايديبورغ.. وخجايب من جيسيات مذتللة إلى ساحة باريزر بالتس 
وقاركت البرلمايية .. وخمام السلارة المريكية.. وبمحاتاة البرلمان اللمايي .. التاريذية

التي كايت على متن سليية مرمرة لكسر الحصار .. اللمايية السيدة خييته غرووث
الم على الذل في قطا  غزة  حيث قاركت بكلمة وايحة خدايت من ذاللها الظ

 .للسجياء الللسطيييين  ممارسات اإلحتالل وطالبت بمحاكمة القتلة
 

كما وخبرقت السيدة فيليتسياليغر المحامية المقهورة بكلمة تياميية مع السرى 
قتل القهيد عرفات الللسطيييين  وطالبت بتقكيل لجية دولية محايدة لكي تحق  بم

 .جرادات التي تم إغتياله في المعتقالت االسرائيلية
 

من جهة خذرى  طالب المتظاذرون في برلين القيادة الللسطييية باتذات ذطوات عملية 
جادة من خجل إطال  سراح خسرى الحرية  والعمل على تلعيل ودعم قييتهم باعتبارذا 

يسايية  .قيية وطيية وا 
 
 

 
 

 

 

 

غرب المانيا لفلسطينية الجالية ا
 سرى الحريةأمع  تتضامن

يلت فلسطيييوا غرب الماييا في والية قمال الراين ويستلاليا وقلة احتجاجية 
في قلب مديية دورتمويد احتجاجا على االيتهاكات الصارذة التي يتعرض لها 

 .السرى الللسطيييون في سجون االحتالل االسرائيلي
للسطيييي غرب الماييا في مديية دورتمويد تياميا وتاتي الوقلة االحتجاجية ل

مع المعتقلين السياسين الميربين عن الطعام في سجون االحتالل االسرائيلي 
التي حطم الرقم القياسي العالمي في " سامر عيساوي"وعلى رخسهم االسير 

 .االيراب عن الطعام احتجاجا على اعتقاله االداري التعسلي
رفعها الللسطيييون في دورتمويد والبيان التي وزعو  وعكست القعارات التي 

على المارة وتوجهوا به للصحافة  القل  القديد التي ييتابهم على حياة 
السرى وعلى قعورذم العمي  باالتالل يتيجة ما يتعرض له اذوايهم في 
فلسطين من ايتهاكات فظيعة لحقوقهم االيسايية وصلت الى التعتيب الوحقي 

 ".عرفات جرادات"في حالة القهيد حتى القتل 

 
 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  
 

   
   

 
 
 
 
 
 
 
 

 

مع األسرى المضربين إستمرار فعاليات التضامن : السويد 

 في مدينة مالمو

 
ستمرارا للعاليات التيامن مع خسرى الحرية ذصصت  في مديية مالمو السويدية وا 

للتيامن مع الميايل اللبيايي جورج عبدهللا المعتقل في  0-01الربعاء  يومفعالية 
السجون اللريسية وكتلك السرى الميربين عن الطعام في سجون اإلحتالل 

يلي  حيث تجّمع العقرات من اليقطاء في ميدان غوستاف خكبر ميادين مديية اإلسرائ
مالمو حاملين العالم الللسطييية وصور السير سامر العيساوي والسرى 
الللسطيييين وكتلك صور للميايل جورج إبراذيم عبدهللا وقاموا بإياءة القمو  رمزا 

 .رة من وحي المياسبةلحقهم في الحرية وقاموا بتوزيع بطاقات على الما
وفي الذتام تحدث الياقط في حملة الدفا  عن جورج عبدهللا عارف ميصور قاكرا 
الحيور مقاركتهم مياقدذم مواصلة الييال من خجل حرية جميع السرى كما يقل 
لهم رسالة قكر من الميايل جورج عبدهللا التي خعلن فيها اإليراب عن الطعام 

 .ييين الميربين عن الطعامتياميا مع السرى الللسطي
 
 

 
 

 

 
 

الجالية الفلسطينية تنظم يوما لالضراب وإعتصاما : النمسا 

 تضامنا مع االسرى

 
يلتت الجالية الللسطييية في العاصمة اليمساوية فيييا  اعتصاما في مقرذا ويوما 

  حيث قارك لإليراب عن الطعام تياميا مع السرى في سجون االحتالل اإلسرائيلي
 .العديد من خبياء الجاليات الللسطييية والعربيةيه ف

وقال رئيس الجالية الللسطييية في اليمسا ميتر مرعي  إن الجالية دعت ليوم 
تياميي مع خسرى الحرية باالمتيا  عن الطعام   للتيامن مع السرى الللسطيييين 

 .التين يذويون بأمعائهم الذاوية إيرابا ملتوحا عن الطعام
بصمود السرى  له خقاد السلير الللسطييي في اليمسا زذير الوزير   وفي كلمة

 .والمعتقلين  ذاصة التين يذويون اآلن معركة المعاء الذاوية
وعبر الوزير عن خسله من خن اليمير العالمي وعلى ما يبدو لم يستيقظ بعد بقأن 

سان معاياة السرى الللسطيييين  مقيرا إلى خن يقطاء ميظمات حقو  اإلي
والميظمات تات االذتصاص وحتى الفراد من الميتمين إليها في بعض الدول  كايوا 
خمطروا السلارة الللسطييية بوابل من الرسائل إلطال  سراح الجيدي اإلسرائيلي 
المذتطف جلعاد قاليط  في الوقت التي لم تصل ميهم مؤذرا خية رسائل تياميية خو 

 .والمعتقلين الللسطيييينمواقف تطالب بإطال  سراح السرى 
 

 ميالنو تضامنا مدينة إعتصام جماهيري في : إيطاليا 

 مع األسرى الفلسطينيين

 
ايطاليا وبالتيسي  مع التجمع العالمي لكسر القيد   -خقام التجمع الللسطييي 

اعتصاما جماذيريا قارك فيه العقرات من الللسطيييين والعرب والمتياميين 
ن مع االسرى الميربين عن الطعام في السجون االسرائيلية وقد االيطاليين للتيام

رفعت اليافطات التي تيدد باالعتقال وتطالب المؤسسات الدولية وااليطالية بالتدذل 
اللوري من اجل ويع حد لمعاياة االسرى واطال  سراحهم وايهاء معاياتهم واحترام 

 .االسرى االذرين
يت تعصف بمديية مياليو العاصمة االقتصادية رغم البرد القديد والثلوج التي كا

اليطاليا توافد الحيور خمام محطة القطار الرئيسية وارتلعت الهتافات ومن ذالل 
البيايات التي تمت تالوتها من مذتلف مسؤولي اللعاليات العربية وااليطالية تواف  

ذيمة ثابتة ايطاليا لبياء  -الجميع على التقدم بطلب عن طري  التجمع الللسطييي 
 . للتعريف بمعاياة االسرى

 
 
 

الجالية الفلسطينية توجه رسالة للحكومة والشعب : روسيا 

 الروسي إلنهاء معاناة االسرى

 

وجهت الجالية الللسطييية في روسيا االتحادية رسالة الى الحكومة الروسية والقعب 
  على ايهاء معاياة االسرى الللسطييين في السجون الروسي طالبت فيها العمل

بتحميل االحتالل ومؤسساته المسؤولية الكاملة عن استقهاد  االسرائيلية وطالبت 
على ايدي حراس  0102فبراير  01التي استقهد بتاريخ  الميايل عرفات جرادات 

  .جريمةالسجن من جراء التعتيب الوحقي   وطالبت بإجراء تحقي  دولي في ذت  ال
جاء في الرسالة ان االسرى الللسطيييون يعليون اإليراب عن الطعام احتجاجا على 
اإلجراءات غير القايويية من الحكومة اإلسرائيلية التي التحترم و ال تيلت قرارات الجمعية 
العامة ومجلس المن الدولي وال تزال تحتل الرايي الللسطييية بصورة غير قرعية 

عليها   وعلى عدم مراعاة قروط القايون الدولي واإليسايي    وبياء مستوطيات
واستذدام محاكمها العسكرية وقوايييها االحتاللية من خجل استمرار احتجاز اآلالف 

  . واذترا  كل المبررات لميع إطال  سراحهم

 جاليات فلسطينية 
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   جاليات فلسطينية

 
 تجمع األطباء الفلسطينيين بأوروبا 

 أول مؤسسة عربية يعتمدها اإلتحاد األوروبي

 
كإحدى ' سطيييين في خوروباتجمع الطباء اللل'إعتمد االتحاد الوروبي عيوية 

مؤسساته  ليكون بتلك خول مؤسسة عربية خوروبية تعيى بالقأن الطبي الللسطييي 
 .تيدرج في ذتا اإلطار

في    بمبادرة مجموعة من الطباء الللسطيييين0119وتأسس التجمع عام 
وخقار الميس  العام للتجمع ميتر رجب  .   ليقمل كافة القطار الوروبيةالقتات

إلى خن خول مهمة طبية قام بها التجمع بعد خقهر من تأسيسه ذي إرسال وفد طبي 
  ميوذا إلى خن خول عملية 0116إلى قطا  غزة خثياء العدوان اإلسرائيلي عام 

 .زراعة كلى في قطا  غزة  قام بها التجمع القهر المايي
سطييي  وخياف خن التجمع قام بعالج خطلال من يحايا الحرب على القعب اللل

ميهم خميرة القرم  وجميلة الهباش  ولؤي صبح  وخطلال عائلة السمويي  التي 
 .قذصا في يوم واحد  والطللة رحمة خبو قذصة  في فريسا 06استقهد ميها 

 
 

إلنطالقة الجبهة الديمقراطية  44إحياء الذكرى الـ: المانيا 

 في العاصمة برلين

 
بحيور السلير الللسطييي في الماييا السيد صالح عبد القافي وتحت رعايته احتلل 

روزا لوكسمبورغ وسط العاصمة برلين بتكرى  ايصار الجبهة الديمقراطية في قاعة
وذصص احتلال ذتا العام للتيامن مع اسرى الحرية الميربين .  11االيطالقه ال 

عن الطعام في سجون االحتالل االسرائيلي وفي مقدمتهم الرفي  سامر العيساوي 
وقوة البن البار للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين والقعب والوطن التي فا  جلد  

وكان   .يوما 006حيث تجاوز عدد ايام ايرابه عن الطعام   ارادته كل التوقعات
واالغايي والكلمات   حيور االسرى وقييتهم في االحتلالية وايح من ذالل االقعار

 .الملقاة من قبل المقاركين
بعد الوقوف دقيقة حداد على ارواح قهداء الحرية واليقيد الوطيي الللسطييي افتتح 

في  علي القريف االحتلالية مرحبا بالجمع الغلير من ابياء الجالية الللسطييية الر 
في الماييا وبممثلي الجمعيات والمؤسسات واالتحادات العربية والللسطيييه في برلين 

رائف حسين رئيس . وبالسيد د  وكتلك بالسلير الللسطييي السيد عبد القافي
ي الماييا التي حير من ذايوفر ذصيصا المكتب التيليتي للجالية الللسطييية ف
 .للمقاركة في حلل تكرى ايطالقة الجبهة

عيوة كلمة رئيس الجالية الللسطييية  وتذلل الحلل كلمة السلير الللسطييي  كلمة 
البرلمان االلمايي عن حزب اليسار والياطقة باسم لجية حقو  االيسان السيدة اييتا 

لديمقراطية لتحرير فلسطين  باإلصافة لقصائد   وكلمة ذتامية بإسم الجبهة اغروت
 .القاعر اللبيايي محمد حطيط رئيس االتحاد العربي االلمايي للجاليات

 

 الجالية الفلسطينية تؤبن الشهيد األسير جرادات: تونس 

 
للسطييي عرفات قاركت الجالية الللسطييية في تويس  في حلل تأبين القهيد ال

 .جرادات  التي استقهد في سجن مجدو قبل يومين
وحير التأبين عدد من الطلبة الللسطيييين في الكليات والمعاذد والجامعات 

المسؤولية المباقرة عن " اإلسرائيلية"وحمل الحايرون سلطات االحتالل   التويسية
 .استقهاد جرادات

  مطالبين "من خجل تحرير خريهإن قعبيا سيستمر في صمود  ويياله :"وقالو
المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته خمام الجرائم المتواصلة لالحتالل يد خبياء 

 .قعبيا  ذاصة يد خسرايا البواسل في سجون وزيازين االحتالل
واعتبر رئيس الجالية الللسطييية في تيزاييا سليمان سعادة خن الجهود التي تقوم 

 .تيزاييا خدت إلى إيجاز ذتا الحدثبها سلارة دولة فلسطين في 
 

 الجالية الفلسطينية في اوتاوا تحيي ذكرى : كندا 

 4٤االنطالقة الـ 

 

لحرة فتح  19خقام ابياء الجالية الللسطييية وحركة فتح في كيدا احتلاال  بااليطالقة الـ
توافدوا  والثورة الللسطييية حير  المئات من ابياء الحركة والجالية الللسطييية التين

وحير الحلل السلير الللسطييي سعيد حمد  كما خلقى عمار   .من توريتو وميتلاير
ياسر عباس كلمة االتحاد العام لطلبة فلسطين وكايت كلمة الحركة لرقاد صالح 

 .خمين السر وتذلل المهرجان افالم وثائقية واغايي الثورة
 

  2013 مارس....  27العدد 
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ة حوارية وإعتصام تضامني مع األسرى ندو: رومانيا  جاليات فلسطينية

 عن الطعام المضربين

  
ة الثايي خقامت الحملة االوروبية لدعم ييال القعب الللسطييي مساء يوم الجمع

عتصاما تيامييا مع االسرى    الميصرم والعقرين من قباط يدوة حوارية وا 
معركة الللسطييين ومع جيلارا فلسطين سامر العيساوي التي يذوص مع رفاقه 

 .االمعاء الذاوية بوجه سياسة االعتلال االداري
وخلقى الياقط الللسطيي حسن ذليلة كلمة باسم الحملة في روماييا مستعريا دور 
الحركة االسيرة في التصدي لسياسة االحتالل والتي جعلت من السجون االسرائيلية 

ب وميهم مدارس وجامعات للييال الوطيي الللسطيي وذرجت ذيرة ميايلي القع
 . بطل اطول ايراب عن الطعام بوجه االحتالل

كلمة عّرف من ذاللها عن عائلة العيساوي ودورذا  بدور  خلقى سامح حبيب 
اليصالي على مدار الصرا  مع االحتالل وعن جيلارا فلسطين ابن القدس العاصمة 

يب االبدية لللسطين  في حين كايت مداذلة المحامية قيرن العيساوي عبر السكا
تحمل المعاياة واالصرار الللسطييي وان سامر يذوض معركة باسم القعب الللسطيي 
وايه لميتصر بوجه الجالد وان سامر يذوض معركته الى اليصر اليه يعرف ان 
القعب كل القعب معه وادايت سياسة االحتالل اللاقم تجا  االسرى وتركت كلمات 

الحيور ميها ان تيقل لالسير  قيرين خجواء مؤثرة جدا بين المقاركين وطلب
 .االسطورة سامر تحيات ابياء الجالية الللسطييية والعربية ولكل االسرى

وقارك في الحوار محمد قريح السلير المتجول وقعبان الغزالي واحمد الزعبي ممثل 
 .اليادي الثقافي السوري الرومايي وممثلي الحزب القيوعي العراقي

 
 
 

يين في مسيرة طالبية دعمأ لألسرى الفلسطين: باكستان 

 اإلسرائيلي سجون اإلحتالل

 
مكتب اتصال ديرا إسماعيل  -وحدة بيقاور  -يظم االتحاد العام لطلبة فلسطين 

م في سجون االحتالل ذان  مظاذرة طالبية دعما لألسرى الميربين عن الطعا
السير خيمن الكرامة السير سامر العيساوي و  على رخسهم خبطال معركةاإلسرائيلي و 

ة مئات من الطلبة الباكستاييين والسوداييين قارك في المظاذر  حيث  قراوية
بحيور عدد من كوادر ى خعياء االتحاد ومكتب االتصال و السوريين باإليافة إلو 

 . جامعة جومل وعلى رخسهم عميد قؤون الطلبة البروفيسور صالح الدين ذان
ال  المسيرة قكر خلقى مدير مكتب االتصال محمد طار  خبو القيخ كلمة قبيل ايطو 

 .كل من حير دعم للقيية العادلة فيها
لطلبة كلمة خكد فيها على من ثم خلقى البروفيسور صالح الدين ذان عميد قؤون ا

خكد اإلسالمية مع قعبيا الللسطييي و  القعوبتيامن وتآذي القعب الباكستايي و 
 .رىليصرة السوجه رسالة إلى خحرار العالم ى ح  السرى في الحرية و عل
 
 
 

 إلنطالقة الجبهة الديمقراطية  44إحياء الذكرى الـ: ويد الس

 
إليظالقة الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين  تجمع  11مرى الـ0على قرف ال

قباط  02جيسيات مذتللة يوم السبت ومن  العقرات من خبياء الجالية الللسطييية
متحدين برودة ليعبروا عن تياميهم مع في ميدان غوستاف مالمو الميصرم  

 .الرفي  سامر العيساوي ورفاقه السرى في سجون اإلحتالل اإلسرائيلي
سامر "صور بر ميادين مالمو بأعالم فلسطين و حيث زّين ميدان غوستاف خك

 .و زمالئه وبرايات الجبهة الديمقراطية الحمراء" عيساوي
الكلمات  خبرزذا كلمة الجبهة  وذالل الوقلة التصاميية  خلقيت العديد من

  وكلمة الحزب اإلستراكي العمالي السويدي الديمقراطية  وكلمة القبكة الللسطييية
خكبر الحزاب السويدية  وكلمة الياقط اللبيايي عارف ميصور  حيث خقادت الكلمات 
بصمود السرى الللسطيييين والمصربين عن الطعام  مطالبين دول العالم بالتحرك 

وري إليقات حياتهم ومحاسبة اإلحتالل اإلسرائيلي على جرائمه بح  خبياء القعب الل
 .الللسطييي وخسرا  في سجون اإلحتالل

ر  ن قدمت فرقة قبابية من فأب  ذتا وتذلل االعتصام بااليافة لالغايي الوطيية
 . عن فلسطين ذاصة غييةخالراب 

 
 

اليوم الثقافي للطلبة طلبة فلسطين يشاركون في : مصر 

 القاهرةفي المغتربين 

 
قارك الطلبة الللسطيييين واللجية الحركية الطالبية في معهد البحوث والدراسات 
العربية في اليوم الثقافي للطلبة المغتربين التي تم اقامته في يادي الطلبة المغتربين 

المعتاد ان تقيم وزارة التعليم العالي في مصر يوم للطلبة  حيث ان. في القاذرة 
المغتربين من كل عام ويقارك في ذتا اليقاط الثقافي الطلبة المتواجدين في 

وقد مثل الدكتور محمد االزعر المستقار . جمهورية مصر العربية من كل الجيسيات 
 . الثقافي في سلارة فلسطين بالقاذرة السلارة الللسطييية

ا قدم الطلبة الللسطيييين عدة يقاطات عن فلسطين وتاريذها والثورة الللسطييية كم
والتراث الللسطييي االمر التي خلهم الجمهور المقارك من الجاليات العربية واالجيبية 

 . واسعدذم واقادوا باليقاط الثقافي للطلبة الللسطيييين
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 ية جاليات فلسطين

الجالية الفلسطينية تنظم وقفة احتجاجية للتضامن : القاهرة 

 مع االسرى بالسجون االسرائيلية

 
لحركة فتح بمصر   وخعياء المكتب اإلعالمي عدد من خبياء الجالية الللسطيييةيظم 

للتيامن مع السرى الللسطييين داذل   خمام يقابة الصحليين وقلة إحتجاجية
 .عدة خقهر  والتين دذلوا في إيراب عن الطعام ميت السجون اإلسرائيلية 
عيو المكتب اإلعالمي لحركة فتح   خن الوقلة للتعبير عن  وقال خحمد إسماعيل

تيامن الجالية الللسطييية مع جميع خسرى وطيهم   وإليصال رسالة لهم داذل 
يصال رسالة خذرى للمجتمع الدولى لمطا لبته سجويهم خن الجميع متيامن معهم   وا 

قيية السرى الللسطييين   ذاصة وخن عدد كبير بإتذات موقف وايح وحازم من 
 .ميهم دذل في إيراب ملتوح عن الطعام   وفي طريقهم الحتمى إلى الموت

وخياف إسماعيل ان إسرائيل تيتهك جميع العراف واإلتلاقيات الدولية الذاصة 
اري   والتي يعطي لألمن بحقو  اإليسان   ذاصة فيما يتعل  باالعتقال اإلد

قهور قابلة للتجديد دون توجيه تهمة  9اإلسرائيلي ح  للمواطن الللسطييي لمدة 
 .محددة له   كما ال يح  للمعتقل معرفة مقروعية إعتقاله

 

فة تضامنية مع االسرى الفلسطينيين المضربين وق: إيطاليا 

 عن الطعام مقابل مقر الصليب االحمر االيطالي

 
يظمت الجالية الللسطييية في روما والالتسيو   وقلة تياميية يوم الذميس 

  امام مقر الصليب االحمر االيطالي في روما للتعبير عن عدالة  0102/10/00
الحتالل التين يذويون معركة الحرية والكرامة قيية االسرى البواسل في سجون ا

 دفاعا عن حرية القعب الللسطييي وارية المحتلة
 صبري عطية. ة فلسطين في روما   دوقد قارك في االعتصام التياميي سلير دول

يوسف . ومطران القدس ذيالريوم كبوتقي   وميدوب الهالل االحمر الللسطييي د 
سعيد عبد اللة   وميدوب االسرى في . للسطيييين دسلمان ورئيس اتحاد االطباء ال

السيد بسام صالح   وعدد غلير من ابياء الجالية الللسطييية   وعدد من / روما 
 .المتياميين االيطاليين والعرب مع القيية الللسطييية

سلمت الجالية والمؤسسات الللسطييية المتكورة متكرة للصليب االحمر االيطالي  قدو 
تما  مع رئيس الصليب االحمر طالبت من ذاللة بتل كافة الجهود من ذالل اج

على مستوى الصليب الدولي اللزام اسرائيل باعطاء االسرى الللسطيييين كافة 
حوقهم حسب االتلاقات الدولية بالذصوص   والعمل اللوري على اطال  سراح 

 االسرى الميربين عن الطعام والموقوفين اداريا
 

 طالبان فلسطينيان يتفوقان بمسابقة دولية: قبرص 

 
في مسابقة فاز طالبان فلسطيييان بالمركز الول على مستوى جامعات قبرص 

وحصل الطالبان ساجد دقه وفؤاد   تيظمها جمعية المهيدسين الصياعيين الوروبيين
ميذائيل  اللتان يدرسان الهيدسة الصياعية في جامعة قر  البحر المتوسط في 
جمهورية قمال قبرص التركية  على خفيل يتائج بعد يوم كامل من العمل على 

 .التي تعمل على صياعة السياراتدراسة إحدى خكبر القركات اللمايية 
كما تمكيا من حل بعض المقاكل المتعلقة بالقركة ومن ثم ياققا الحلول التي 
توصال إليها مع عدد من خساتتة الجامعة وبروك ليون عيو مجلس إدارة قركة 

العالمية التي تعمل على حل مقاكل القركات العالمية وتقديم  DELOITTEديلوت 
 .إلدارية الحلول المالية وا

يتكر خن فوز الطالبين سيمكيهما من االلتحا  في التصليات اليصف يهائية يهاية 
جامعات  01في العاصمة التركية للتيافس مع ’ بيلكيت‘القهر الحالي في جامعة 

يطاليا  وفي حال حصولهما على  عالمية من تركيا  واليويان  وروماييا  وخلماييا  وا 
 .مديية ميويخ اللمايية للمقاركة في اليهائيات تقييم ممتاز سيتوجهان إلى 

 
 

 هيئة إدارية جديدة لوحدة الطلبة الفلسطينيين : تركيا 

 في إسطنبول

 
ايتذبت الجمعية العمومية لوحدة اسطيبول الطالبية  ذيئة ادارية جديدة للوحدة  في 

يم اجتماعها السيوي التي عقد بحيور القيصل العام لدولة فلسطين عبد الكر 
طار  يميري رئيسا  : فاز خعياء الوحدة بالتزكية على اليحو التالي  حيث الذطيب

للوحدة  ورقا عمران خمييا  للسر  ومحمد خبو قبيطة خمييا  للصيدو   ومحمد تالحمة 
مسؤال  للعاالقات الذارجية  ويور ذروقة مسؤوال عن المتابعة والتيسي   ومحمد 

 .لريايية والثقافيةالصغير  وخحمد مجبر لليقاطات ا
وجرت االيتذابات بعد عرض التقريرين اإلداري والمالي  وآذر حول ُمجمل يقاطات 

 .الوحدة في السيتين السابقتين  بإقراف الدكتور وليد ذليلية
وايتذب الطالب محمد السعدي والطالبة ييبال خبو يحلة ممثلين عن مديية اسطيبول 

 .  تركيا بالتزكيةفي المؤتمر العام التحاد الطلبة فر 
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 جاليات فلسطينية 

األسرى المضربين في  اعتصام حاشد تضامنا مع: ليبيا 

 سجون اإلحتالل اإلسرائيلي

 
قارك المئات من خبياء الجالية الللسطييية ومؤسسات المجتمع الليبي في ليبيا  يوم 

  باعتصام حاقد مع السرى الميربين عن الطعام في 0102/10/00الذميس 
 .سجون االحتالل اإلسرائيلي

ه  في كلمته  ذالل االعتصام وخويح سلير دولة فلسطين لدى ليبيا المتوكل ط
التي خقيم في العاصمة طرابلس  معيى اإليراب عن الطعام بمواجهة سياسات 
االحتالل الساعية إلى كسر إرادة المعتقلين  التين يسعون إلى إطال  سراحهم فورا  

 .لمسلمين والقرفاء في العالم معهمما يعيي يرورة خن يقف كل العرب وا'
ام  العديد من الكلمات للصائل ميظمة التحرير الللسطييية وخلقيت  ذالل االعتص

واتحاد المرخة الللسطييية والقباب الللسطييي  وكلمات لممثلي المجتمع المديي 
الليبي من مؤسسات حقوقية وسياسية وقبابية  خجمعت على وقوفها ذلف 

ى يصرة الميربين إلى خن يتم إطال  سراحهم فورا   رافعة صوتها ليهّب العالم إل
ذؤالء القهداء مع وقف التيليت التين يصارعون الموت من خجل الحياة  وخن ُيسار  
القعب الللسطييي عبر فصائله وحركاته إلى الوحدة الوطيية والمصالحة  ليقف 
صّلا  واحدا  وراء المعتقلين  التين يدافعون عن الثوابت الللسطييية ويحرسويها 

  .بحياتهم وصمودذم السطوري 
 

 

 فعاليات تضامنية مع األسرى الفلسطينيين: النرويج 

  في العاصمة أوسلو 

 
يظمت رابطة خصدقاء يادي السير الللسطييي في اليرويج وقلة تيامن مع السرى 

اليرويجي وقارك  والمعتقلين وذاصة الميربين عن الطعام مساء خمس خمام البرلمان
فيها عدد من خبياء الجالية الللسطييية رفعوا ذاللها الالفتات والصور التي تطالب 
تدذل المجتمع الدولي العاجل إليقات حياة السرى اللتين يتهددذم الموت في كل لحظه 

 .ومحاسبة االحتالل على جرائمه بحقهم
  

 الفلسطينيةنتخابات جمعية المهندسين إإجراء : الكويت 

 
جرت في الكويت ايتذابات الهيئة اإلدارية لجمعية المهيدسين الللسطييية  وذي خول 

وترخس المؤتمر رئيس االتحاد الدولي للمهيدسين المهيدس   عاما 00ايتذابات ميت 
جمعية المهيدسين الكويتية على ما تقدمه وتبتله من مروان عبد الحميد  وقكر 

  .يدسين الللسطيييين بالكويتتتليل للصعاب خمام المه
ورحب بيائب جمعية المهيدسين الكويتية المهيدس واليائب الساب  ياجي العبد 

  .الهادي وبسلير دولة فلسطين بالكويت رامي طهبوب  على حيورذما المؤتمر
وخعلن عبد الحميد خن جمعية المهيدسين الكويتية قررت إعلاء المهيدسين 

تراك  على خن تسدد ذت  الرسوم لجمعية المهيدسين الللسطيييين من رسوم االق
  .الللسطييية مسايدة لها ووقوفا بجايبها

لقاء لجنة العمل الوطني الفلسطيني والجمعيات : المانيا 

 الفلسطينية في برلين

 

مع  0521020102بدعوة من لجية العمل الوطيي الللسطييي تم عقد لقاء يوم 
اإلتحادات والجمعيات واليوادي والقذصيات الللسطييية في برلين وتلك في رابطة 

 .يير لليقاطات القادمةالحولة الذيرية من خجل التقاور بقأن التح
خعرب جميع الحيور عن ترحيبهم بهت  الدعوة التي تعبر عن روح وطيية عالية 
ودعما  للعمل الوطيي الللسطييي المقترك على الساحة اللمايية ذدمة لقيية القعب 

 . العربي الللسطييي العادلة
ى الذامسة وقد قرر الحايرون إحياء تكرى يوم الرض الذالد وكتلك إحياء التكر 

والستين ليكبة فلسطين من ذالل إقامة إسبو  فعاليات ويقاطات متلرقة وميها إقامة 
ووقلة إستيكار في إحدى ساحات برلين  0121520102مهرجان كبير بتاريخ 

 .0521520102الرئيسية بتاريخ 
 وقد ياقش الحيور عددا  من المقترحات المتعلقة ببريامج العمل لهت  اللعاليات وكتلك
يرورة عمل فعاليات سريعة تياميا  مع السيرات والسرى الللسطيييين في سجون 
اإلحتالل اإلسرائيلي التين يسطرون كل يوم خرو  مالحم الصمود والتحدي بوجه 

   .السجايين والجالدين بأمعائهم الذاوية وعزيمتهم التي ال تلين
لجهة المذولة للقيام بهكتا وخكد الجميع على خن لجية العمل الوطيي الللسطييي ذي ا

فعاليات وسوف تقدم الجمعيات واإلتحادات والمؤساسات الللسطييية كل الدعم للجية 
العمل الوطيي الللسطييي بإعتبارذا تمثل إطار ميظمة التحرير الللسطييية الممثل 

 .والوحيد للقعب العربي الللسطييي القرعي
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 أبو ظبي فيحفل فني للتراث الفلسطيني األصيل : اإلمارات 

 
يظم مجلس العمل الللسطييي في العاصمة اإلماراتية خبو ظبي  حلال فييا للتراث 

  خبياء الجالية الللسطييية  وخعياء مجلس العملحير  المئات من  الللسطييي 
 .رزذم خبو عرب والجلماويوفيايين فلسطيييين خب

خلهب يعمان الجلماوي والتي للليان الللسطييي تراثية وتذلل الحلل فقرات غيائية 
 .حماس الحيور من ذالل التلاعل مع التراث واللن الصيل

ويمن الحلل خييا  قاركت الحيور بتلاعل كبير مع فقرات الدبكة القعبية  
 .ة  والعديد من اللقرات االذرىوالمسية القعرية لطالبة فلسطييية مغترب

 
 

 أمسية فلسطينية في مهرجان مسقط الدولي: ُعمان 

 
في ذتام مقاركتها في مهرجان مسقط الدولي التي خقيم في حديقة العامرات خحيت 
فرقة فيوييات للدبكة والرقص القعبي الللسطييي ليلة فلسطييية تألآلت فيها يجوم 

 .0/0102/ 1يوم الذميس مساء الوطن وتأل  فرسايه على مسرح الكلية التقيية 
وقد حير الحلل عدد من سلراء وممثلي البعثات الدبلوماسية وجمهور غلير  وافتتح 

م تيوعت ث  بالسالمين السلطايي العمايي والوطيي الللسطييي وآيات من التكر الحكيم
يقا   العروض وتلويت ما بين الدبكة القعبية الللسطييية التقليدية على وقع المزمار وا 

بلة والدربكة تارة وبمرافقة الموسيقا والغايي الوطيية تارة خذرى وخديت العديد من الط
الموروثات ة اليومية والعادات االجتماعية و اللوحات الليية المستوحاة من طقوس الحيا

الصيلة للقعب الللسطييي والموقاة بالغايي المؤثرة في بوتقة واحدة ورابط يجمعها 
 .ي يد االحتالل والتمييز العيصريجميعا  بالبعد الييال

 
 

 

 ة جوائز فلسطين الثقافية في دورتها الثاني

 
استالم مقاركات الدورة " جمعية البيارة الثقافية"و" مؤسسة فلسطين الدولية"ُتواصل 

بلئاتها الست   0102-0100للدورة الثايية " جوائز فلسطين الثقافية"الثايية من 
ي تبلغ قيمة جوائزذا لهت  الدورة والت. والتي تحمل كل ميها اسم علم عربي كبير

 .ثالثون الف دوالر  ُيقدمها اصدقاء المؤسسة في القتات والميلى
جائزة اسماعيل : وتيم جوائز فلسطين الثقافية في الدورة الحالية ست جوائز ذي

والتي تم تذصيصها )قموط لللن التقكيلي  وجائزة غسان كيلايي للسرد القصصي 
  وجائزة ياجي العلي للكاريكاتير  وجائزة فدوى طوقان (رةذت  الدورة للقصة القصي

للقعر  وجائزة إدوارد سعيد في يقد الذطاب االستقراقي  وجائزة وليد الذطيب 
وُتقرف على كل جائزة لجية متذصصة مكوية من خكاديميين . للتصوير اللوتوغرافي

ئزة ومعرفة ومتذصصين في مجال الجائزة  ويمكن للراغبين باالقتراك في خي جا
  www.palestineawards.com  القروط زيارة موقع جوائز فلسطين الثقافية

 .م21/2/0102علما خن آذر موعد للمقاركة بالدورة الحالية ذو 
فلسطين خسعد عبدالرحمن الرئيس التيليتي وعيو مجلس االمياء لمؤسسة . وخكد د

الدولية  خن اعالن اليتائج وتوزيع الجوائز على اللائزين سيكون في الول من قهر 
  "يوم فلسطين للثقافة"يوليو من العام الحالي في حلل ذاص يحمل عيوان /تموز

حيث سيكرس ذتا اليوم من كل عام لتعزيز ملهوم ثقافة الصمود والعودة  وسيحمل 
 .ها الحقافعاليات متيوعة سيتم االعالن عي

 

 

 

 خمسة فتيات فلسطينيات مغتربات: السويد 

 إلى العالم سفيرات دولة فلسطين

 
لثقافات مع يمن اللعاليات في تقديم الللكلور القعبي الللسطييي في مهرحان تبادل ا

الجاليات المذتللة المقيمة في مديية ذلسيبوري السويدية قدمت فرقة ذمسة لجل 
السالم بمقاركة مع البيت الثقافي الللسطييي عريا فولكلوريا فلسطيييا خكدت من 

على خذمية ذت  اللرصة إلطال  الجمهور على الويا  في فلسطين عن كثب  ذالله 
يجاد آليات للتواصل والتع اون  وتبادل المعرفة والذبرات  بما يذدم المجتمع وا 

الللسطييي في كافة المجاالت  وتقكل فرصة للتأكيد على وحدة حال قعبيا الللسطييي 
 .في كافة خماكن تواجد  
ذي فرقة "  Five For Peace" خو  " ذمسة لجل السالم " جدير بالتكر خن فرقة 

 ″02“مي خبو سمرا : س ققيقات ذن ايقئت في الميلى تحديدا في السويد من ذم
سن  ومن وراءذن إالم  ″09“والتوخم سورة وآية  ″06“وسالي  ″00“سية وميساء 

حيث بدخن من مقاعد الدراسة .. مها خبو سمرة  وقكلن فرقة فيية ميت سبع سيوات
لتتطور اللرقة وتقدم حلالتها في المدارس والحلالت الوطيية وذدفها ذو تعريف 

لتراث والللكلور الللسطييي وتلك لستقطاب وكسب تأييد وتيامن الجماذير با
الجماذير السويدية مع القعب الللسطييي وقييته العادلة والتي يؤدي الى تعاطف 
الجماذير مع القعب الللسطييي ومساعدته حتى ييل حقوقه المقروعة بالحرية 

 .واالستقالل والعيش بكرامة كباقي قعوب االرض والعودة 

 
 

 ليات فلسطينية جا
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 ونـجـسـي الـا فـرانـد أسـة ضـليـيـرائـات اإلسـارسـمـمـف الـوقـل
 

 مؤسسات وجمعيات فلسطينية تدعو للتوجه: أمريكا 

 لمحكمة الجنايات الدولية 
 

 بسم هللا الرحمن الرحيم
 مريكاخفي  ةاالميركي ةبيان صادر عن المؤسسات والجمعيات الللسطييي

 

في الوقت الذي يحطم به االسرى الفلسطينيون في سجون االحتالل االسرائيلي البغيض االرقام 

يوما في  224القياسية في الصمود واالمتناع عن الطعام والذي تجاوز به االسير سامر العيساوي 

ج بأبناء وقيادات الشعب مقاومة الظلم والقهر واالسر، ال يزال الكيان االسرائيلي المتجبر يز

الفلسطيني في سجونه غير مهتم باألمهم ومعاناتهم ومعاناة أهلهم وأبنائهم وال بالمجتمع الدولي 

وقوانينه، فالكيان االسرائيلي والذي يمثل اخر إحتالل وإستعمار على وجه الكرة االرضية يمارس 

 .أبشع أنواع اإلحتالل الذي عرفه اإلنسان منذ العصور الحجرية

فهو يعمل على وضع الفلسطينيين في معتقالت الذاللهم والتنكيل بهم ويدفع بقطعان المستوطنيين 

إلكمال مخططاته لإلستيالء على كامل التراب الفلسطيني وال تهتز له شعرة في مواجهة المجتمع 

 .الفلسطيني والعربي أو الدولي

يساوي إلى اإلخوه القادة مروان إن االسرى وهم خيرة ابناء الشعب الفلسطيني من سامر الع

فكل االسرى هم أسرى  البرغوثي والشوبكي وسعادات وغيرهم من أنبل وأشرف أبناء فلسطين،

 .مدنيين تحت االحتالل

من هنا فإننا نطالب األمم المتحدة بتطبيق مبادئ حقوق االنسان وحماية المدنيين الفلسطينيين من 

في معاملة األسرى تحت  8471لي بإتفاقية جنيف لعام بطش اإلحتالل وإلزام الكيان االسرائي

 اإلحتالل حسب القوانيين الدولية، كأسرى مدنيين وأسرى حرب

ووقف اإلعتقاالت التعسفية وما يسمى باإلعتقاالت االدارية والمحاكمات الصورية، وإنسحاب قواته 

لة الفلسطينية المستقلة ، واالعتراف بالدو8454العسكرية من األراضي الفلسطينية المحتلة عام 

 45أسير حرب فلسطيني مدنيين من سجونه، بينهم  1244وعاصمتها القدس، وإطالق سراح 

 .عاما 85أسير أقل من  23عاما و 81اسير أقل من  274امرأة و

ونطالب قيادة الدولة الفلسطينية باللجوء إلى محكمة الجنايات الدولية لمحاسبة االحتالل على 

وليس أخرها إستشهاد األسير عرفات جرادات تحت التعذيب بعد إعتقاله من قبل جرائمه وأخرها 

المخابرات االسرائيلية، كما نطالبها بعدم العوده الي مفاوضات ماراثونية مع الكيان االسرائيلي 

وسحب اإلعتراف بدولة اسرائيل، إن لم تعترف بالدولة الفلسطينية كدولة مستقلة حسب قرار األمم 

 .ومعاملة أسرانا كأسرى حرب مدنيين تحت االحتالل الصهيوني الغاشم المتحدة،

ونطالب االدارة االميركية بالعمل والضغط على الكيان االسرائيلي إلطالق سراح جميع المعتقليين 

األسرى في سجون االحتالل االسرائيلي وتنفيذ قرارات األمم المتحدة باإلنسحاب من األراضي 

 .وتطبيق القوانيين الدولية بحق األسرى الفلسطينيين 8454ام الفلسطينية المحتلة ع

كما نطالب الصليب االحمر الدولي، بالتدخل العاجل لوقف أسليب التعذيب الغير قانونية والمستخدمة 

ضد األسرى الفلسطينيين في معتقالت الكيان الصهيوني، وتطبيق اتفاقية جنيف الدولية في معاملة 

 .تالل إستيطاني على وجه الكرة االرضيةاألسرى من قبل أخر إح
 

  حيث طالبت في بيان مريكا الممارسات االسرائيلية يد السرى الللسطيييين في السجونفي خالعاملة ستيكرت المؤسسات والجمعيات الللسطييية إ
لوقف الممارسات الصليب االحمر الدولي للتدذل    كما دعتالقيادة الللسطييية للجوء الى محكمة الجيايات لمحاسبة قادة االحتالل صادر عيها 

  .يييين في سجون اإلحتالل اإلسرائيليتتم بح  السرى الللسطالتي  العيصرية والالإيسايية

 نص البيان الصادر عن المؤسسات والجمعيات الفلسطينية في أمريكا

الجمعيات والمؤسسات الللسطييية 
 :الموقعة على البيان

 المجلس الللسطييي االمريكي 
 مركز قيكاغو االسالمي 
 ةاالميركي ةالللسطييي ةمؤسسة القبيب 
 ةااليسايي ةمؤسسة االغاث 
 ميتدى الثقافي العربيال 
 ةاالتحاد العام للمرخة الللسطييي 

 ةاالميركي
 االتحاد العام لالعالميين والصحليين 

 الللسطيييين االميركيين
 االتحاد العام لطلبة فلسطين في امريكا 
 رابطة رجال االعمال الللسطيييين 
 رابطة المهيدسيين الللسطيييين 
 جمعية حقو  االيسان العربي 
  ةاالميركي ةالعربي اتحاد المرخ 
 تجمع االعالميين العرب االميركيين 
 جريدة المستقبل 
 صحيلة الحدث االعالمي 
 صحيلة الوجود 
 مركز الحدث االعالمي 
 ةجمعية قلقيلي 
 جمعية يافا 
 تجمع القباب الترمسعاوي 
 ةجمعية سيد الذيري 
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 ا ـي أوروبـون فـيـنـيـلسطـف

 يـنـسطيـلـفـي الـنـوطــس الـلـجـمـات الـابـخـتـنإو 
 

 
 

 جاليات فلسطينية

 

في يوء اللقاءات الللسطييية في القاذرة حول ايتذابات المجلس 
صالح ميظمة التحرير الل لسطييية  التقى عدد الوطيي الللسطييي  وا 

من اليقطاء الللسطييين في العاصمة البريطايية ليدن مساء السبت 
  حيث تدوال المجتمعون مجمل التطورات  0102فبراير / قباط 6

رقح عن  المتعلقة بايتذابات المجلس الوطيي الللسطييي  وما
بعض اللقاءات والتصريحات لبعض القيادات الللسطييية  وذصوصا 

باذتزال االيتذابات في مياط  بعييها  وتجاوز مياط  المتعلقة 
مهمة كمذيمات اللجوء  خو ما رقح من اقتراحات البعض  حول 
تعيين المجلس كامال خو جزئيا  وفي ذتا الصدد فقد ايتهى اللقاء 

 :بالتأكيد على اليقاط التالية
 الللسطييي  القعب خبياء على واجب ح  الللسطييي الصوت إن .0
 الحقيقية  الرغبات عن للتعبير كوسيلة عيه التذلي يجب ال

 .كايوا خييما خفراد  لمذتلف السياسية والتوجهات
 لللسطييي االيتذابي الصوت قدسية على المجتمعون يؤكد .0

 الداذل في عامة الللسطييي القعب خبياء وكافة ذاصة  خوروبا
 .والذارج

 

 الثابتة الوطيية الحقو  على الحلاظ في اللاعلة المقاركة إن .2
 من ايتذاب عبر إال تتم ال والعودة  التحرير في يالللسطيي للقعب
 تمثيل لي قرعية ال فإيه تلك دون وما مباقرا   ايتذابا   يمثلهم

 .حقيقي فلسطييي
 والبداية الديمقراطية  خساس ذو وااليتذابات  التصويت ح  إن .1

  .الللسطييي الوطيي كالمجلس تمثيلية مؤسسة لي الصحيحية
 القعب بوعي استذلاف الوطيي  لمجلسا خعياء تعيين إن .5

 خرو  يرب التي وذو يمثله  من اليتذاب وخذليتيه الللسطييي 
 .والليون والتعليم اإلبدا  في المثلة

 الطغيان عهود على العربية الثورات زمن في مقبوال يعد لم .9
 القعب تمثيل والديمقراطية  الحريات عهد وبداية واالستبداد 
 .المباقرة الحرة االيتذابات غير يقةطر  بأي الللسطييي

 ومايقال االحتالل  وظروف قعبيا  يعيقها التي التحررية الحالة .1
 ليست العربية  الدول بعض في لها خصل ال وذمية حساسيات عن
 العملية وممارسة للحرية السعي بين تياقض فال التعيين  لتمرير مبررا  

 الللسطيييين وحقو  عربيةال الدول بعض ظروف بين وال الديمقراطية 
 .يمثلهم من اذتيار في
 ما  "الكوتا" يظام وف  الللسطييي الوطيي المجلس خعياء تمثيل .9
 مع االيتذابي  الصيدو  قرعية ذارج ييقة حزبية محاصصة إال ذو

 إجراء مع يتياقض ال الللسطييي واللصائلي الحزبي االيتماء خن التأكيد
 .المباقرة االيتذابات

 قرعية خن وليبيا  وخفغايستان  العرا   مثل القعوب تجارب بتتخث .6
 وجدت إتا الظروف  اذتللت مهما تطبيقها يمكن االيتذابات  صيدو 
 .التحديات تلك تتليل خجل من الحقيقية اإلرادة

 سوى يمثل ال اللقاء ذتا خن يؤكدون المجتعين فإن وذتاما
 ممثال خو بديال وليس البيان  ذتا ببيود والمؤميين خصحابه 

 من قرائح وجود عن تعبير ولكيه بعييها  جهة خي عن
 إرادة مصادرة يد قوة وبكل ستقف الللسطييي  القعب خبياء

  .حقيقي سياسي تمثيل في الللسطييي القعب
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رع الفلسطيني يصنع الشا

 مقاومته الشعبية
 

صمود في : عياصر اإلستراتيجية السياسية البديلة ذا قد بدخت تتبلور
يبقى خن ... غزة  ايتصار في المم المتحدة  ومقاومة قعبية في اليلة

 .ف.ت.تتوفر اإلرادة السياسية لدى قيادة م
يرابهم البطولي عن الطعام  وتحديهم  مرة خذرى يجح السرى  بصمودذم  وا 

ية الللسطييية في القدس  وفي السطوري للجالد  في استيهاض الحالة القعب
فلقد سب  وخن فعل السرى المر تاته  في . اليلة  في القطا   وفي القتات

 . تجربة مايية  خكدوا فيها تبييهم إستراتيجية ييالية وكلاحية ذاصة بهم
فبعد خن كايت الحالة الوطيية في الذارج  ذي التي تستيهض ذممهم في 

ة السرى والمعتقلين  وخصبح تمردذم على السجن ذّباتها المتتالية  خصبحت ذبّ 
والسّجان  عامل استيهاض للقوى الوطيية القعبية والسياسية في ذارج 

 .السجن
من الطبيعي وقد تيافرت عّدة عوامل  خن تقوم الحالة القعبّية في سلسلة من 
التحركات  في خيحاء اليلة والقدس  وفي القطا  والقتات  إن ذي خدرجت في 

لبتيا خمام مقهد جليل من مقاذد المقاومة القعبّية بأسلحة . موحدة صورة
باإليراب عن الطعام تياميا  مع الميربين  وفي مقدمهم : الييال المتوفرة

ابن الجبهة الديمقراطية البار الرفي  سامر العيساوي صاحب خطول إيراب 
ات سياسي عن الطعام  بالحجارة في التصدي لدوريات االحتالل  بزجاج

المولوتوف في التصدي لسياراته التي ال تتردد في إقتحام صلوف المتظاذرين 
 .والمحتجين إلعتقال بعض ميهم

 بأن تيبئ إقارة من وليس آذر  إقعار حتى متوقلة السياسية العملية •
 اللجية خن إحساس ظل في بآذر  خو بقكل تستأيف سوف التلاويية العملية
 التي الوقت في بلير  تويي مبعوثها وكتلك ود الوج عن غائبة باتت الرباعية

 اذتمام مركز تعد لم الللسطييية القيية خن واقيطن في الحديث فيه يكثر
دارته  خوباما  الميركي الرئيس  القادمة  جولته في يتيياذو مع مباحثاته وخن وا 

 .خذرى مللات لصالح القيية ذت  خمام مطوال   تتوقف لن
 وذو الرض  من المزيد يوميا   يلتهم مرعب  صاعدت في بدور  اإلستيطان •

 المستوطيات باقي يطال كما اليلة عن لعزلها ومحيطها القرقّية القدس يطال
 لقيام إمكاييات خّية على وللقياء الللسطييية  لألرض متسار  قيم عملية في

 يذطط كما ترتبط  ال جغرافيا   متصلة السيادة كاملة مستقلة فلسطييية دولة
 مياط  يد على وتقرتمها تلتتها بلعل والجسور  باليلا  يياذويت

 .المستوطيين

 
 
 

 اإلقتصادي اإلرتباط بلعل جهة  من السعار غالء سببها ذايقة  إجتماعية خزمة
 مرتبات تسديد عن السلطة حكومة لدى وعجز اإلسرائيلي  باإلقتصاد المتل

 صيدو  ويغوط المايحة  الجهات تقاعس بلعل خذرى  جهة من الموظلين
 محاولة في الجمركية المعابر إليرادات إلسرائيليينا وبحجز الدولي  اليقد

 الصمود بعد الللسطييي  القعب ومجمو  الللسطييية  السلطة « لمعاقبة»
 قبول في الكبير السياسي واليصر  «السحاب عمود» يد القطا  في البطولي
 .المتحدة لألمم العامة الجمعية في مراقبا   وعيوا   االحتالل تحت دولة فلسطين

 تتردد ال ملرحا   ذبرا   موعد   عن قهرين متأذرا   المرتب  يصف دفع بات حتى
 .الولى صلحاتها صدر على لقرائها تزفه خن في الللسطييية الصحافة

 التين من 01 اعتقال إعادة عبر الللسطييية الوطيية بالكرامة استهتار •
 اعتقالهم  عيدخ .قاليط جلعاد السير اإلسرائيلي بالجيدي التبادل عملية حررتهم
 اإلتالل مدى على يدلل ما عيها  اإلسرائيلية المحاكم تلصح ال «خميّية» لسباب
 سامر مثال  ] الللسطييي القعب بأبياء إلحاقه اإلسرائيليون يحاول التي

 فاعتبر الرام  مديية إلى زيارة في القدس «غادر» ليه إعتقاله خعيد العيساوي
 السجن عقوبة باقي ليقيي اعتقاله إعادة يتطلب ما باإلتلا  إذالال   تلك

 قتل عبر الللسطييي باإليسان واستهتار ![.التبادل يوم ميها تحرر التي الطويلة
 رق  خيه وجريمته اإلحتالل  سجون في التعتيب تحت جرادات عرفات القهيد
 .اإلحتالل دوريات بالحجارة

 .القائمة القياياو  العقد لحل السلطة قبل من فلسطييية بدائل خّية غياب •
 اإلستيطان  لوقف ليتيياذو إقياعها في المتحدة الواليات على خذرى مرة والرذان
 .الملاويات إلى والعودة

 القعبّية التحركات عبر كافة والقدس اليلة خيحاء في ايلجارا   وّلد كله ذتا
 بيتيياذو دفعت ثالثة  ايتلاية من إسرائيلي تذّوف إلى خدى ما المذتللة 

 :سلسلة ذاتإلت
 إليها يطلب السلطة إلى مولذو اسح  السياسي ومستقار  مبعوثه خرسل (0

 ثالثة  إيتلاية إلى المر يتحول خن من ذوفا   الللسطييي القار  لتهدئة التدذل
 .اإلسرائيلي االحتالل خصابع وتحر  الللسطييية السلطة خصابع بين من تللت
 تتمكن حتى االحتالل  سلطات ىلد السلطة خموال عن فورا   الحجز رفع (0

 من ظيا   ميهم  المن رجال ذاصة الموظلين  رواتب تسديد من فياض حكومة
 وغيبهم  الياس رو  من تهدئ رقوة يقكل خن يمكن تلك خن يتيياذو حكومة

 والقيية القعبّية  للهّبة الذرى الدوافع يتيياذو تجاذل وقد .قليال   تلهيهم وخن
ن القيية ذو ليس عيه خفرج التي المبلغ وخن الللسطييية  الوطيّية  كان وا 
 .القيية عياصر صياعة في يدذل

 

 : الرابط التالي  عبرلقراءة بقية المقال 
http://pead.ps/index.php?act=post&id=3287 

 معتصم حمادة : بقلم 
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 قنصالً أوروبياً في القدس   22

 اإلسرائيلية بعقوبات ضد المستوطنات بالدهم  يوصون
 

 

  اإلسرائيلية اءات يد ميتجات المستوطياتجر إتذات إروبيا  في القدس حكومات بالدذم بقيصال  خو  00 بطال
 .وسحب خي استثمارات خوروبية في ذت  المستوطيات المقامة بصورة غير قرعية على الرايي الللسطييية

لى رئاسة  00جاء تلك في تقرير داذلي مقترك خعد  القياصل الـ عن القدس  وقدمو  إلى حكومات بالدذم وا 
 .االتحاد الوروبي في بروكسل

 

تجات حمل التقرير دعوة صريحة لدول االتحاد الوروبي بميع خي تعامالت مالية مع المستوطيات في اليلة الغربية والقدس القرقية  واستثياء ميو 
قية واعتبر خن البياء االستيطايي في القدس القر . المستوطيات من خي إعلاءات جمركية  ما يلقدذا القدرة على الميافسة في السوا  الوروبية

 .  متهما  إسرائيل باتذات ذيارات سياسية متعمدة تهدد بجعل ذتا الحل مستحيال  «خكبر ذطر على حل الدولتين»  ويطرح «ميهجي ومتعمد واستلزازي»
 الذطط البرز والكثر»  التي وصلها بأيها «غلعات ذاماتوس»و « غيلو»و « ذارحوما»وتياول التقرير بصورة ذاصة ثالث مستوطيات  ذي 

البياء في ذت  المستوطيات الثالث ذو جزء من استراتيجية سياسية ذدفها خن تجعل من المستحيل للقدس خن تصبح »وحتر من خن . «إقكالية
 .«عاصمة لدولتين

ليا  ميطقة عازلة بين إتا ما استمر تطبي  السياسة اإلسرائيلية الحالية  ذصوصا  االستيطان في ذاصرة القدس الجيوبية  فقد تيقأ عم»: وتابع التقرير
 .«  ما سيجعل في غاية الصعوبة  إن لم يكن من المستحيل تحقي  حل الدولتين القابلتين لالستمرار0102القدس القرقية وبيت لحم بحلول يهاية 

دد اإلجمالي من الع« خكثر من يعف»وحدة استيطايية جديدة  ما يقكل  0299استدراجات عروض لبياء  0100ووف  التقرير  صدرت ذالل عام 
  «ذارحوما»ويقع معظم ذت  الوحدات في مستوطية . وحدة 0015المساكن التي طرحت في قأيها عطاءات ذالل السيوات الثالث السابقة وعددذا 

 .«يوسع بقكل كبير مياط  االستيطان المقيدة حاليا  »المر التي 
الحالية  ذصوصا  اليقاط االستيطايي  فإن احتمال خن تصبح القدس عاصمة مقبلة إتا ما استمر تطبي  السياسة اإلسرائيلية »: وجاء في التقرير

 .«لدولتين ذما إسرائيل وفلسطين  سيصبح عمليا  غير قابل للتحقي 
مرار است»  ميتقدين «من خجل خن يتحق  حل الدولتين  يجب خن تصبح القدس العاصمة المقبلة لدولتين ذما إسرائيل وفلسطين»وخكد التقرير خيه 

يقوض الثقة بين الطرفين ويهدد اآلفا  العملية لقيام دولة »وللت إلى خن االستيطان . «إسرائيل بقكل يقط في يمها غير القرعي للقدس القرقية
 .«فلسطييية قابلة لالستمرار ومتصلة ويجعل التسويات اليرورية للسالم خصعب مع تزايد سكان المستوطيات

وللت إلى . «ود االتحاد الوروبي للتصدي لالستيطان في القدس القرقية  وحول ما يقكل تهديدا  ذاصا  لحل الدولتينتكثيف جه»وخوصى التقرير بـ 
 01في المئة من سكان القدس  فإن البلدية ال تيل  اكثر من  21رغم خن الللسطيييين يقكلون يحو »ايه بالرغم من إعالن يم القدس القرقية و 

 .«إلجمالية في المياط  الللسطيييةفي المئة من موازيتها ا
حدذا عن يتكر خن قياصل االتحاد الوروبي في القدس دخبوا على تقديم ثالثة تقارير مقتركة عن الرايي الللسطييية إلى حكومات بالدذم كل عام  ا

 .لفي اليلة  وذي الميطقة الذايعة لالحتال « ج»القدس  والثايي عن المستوطيات  والثالث عن الميطقة 
ي  لكن وقال ديبلوماسي خوروبي رفيع إن قياصل االتحاد الوروبي يقدمون مثل ذت  التقارير سيويا  إلى حكومات بالدذم للعام الذامس على التوال
ية عن تقرير القدس ذتا العام ذطا ذطوة كبيرة إلى خمام  بدعوته إلى اتذات إجراءات عملية يد المستوطيات تتمثل في رفع اإلعلاءات الجمرك

وخياف خن الدافع وراء التقرير ذو اإلجراءات االستيطايية اإلسرائيلية المتسارعة التي تعمل . ميتجات المستوطيات  ووقف خي استثمارات خوروبية فيها
دامة الصرا   .على إيهاء حل الدولتين  وجعله غير ممكن  وا 
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The European Union has recommended its 27 member 

states imposing sanctions on Israeli settlements 

 

 The annual mission report, which is written by all the heads of 

diplomatic missions of EU member states in the Palestinian 

Authority is strongly worded and very critical of Israel’s 

policies in and around Jerusalem. It echoes the position on 

settlements in the EU Council Conclusions of December 2012, 

which stated: “The European Union is deeply dismayed by and 

strongly opposes Israeli plans to expand settlements in the 

West Bank, including in East Jerusalem, and in particular plans 

to develop the E1 area.” 
 

The EU Heads of Mission Report 2012 on Jerusalem illustrates 

 the EU’s concerns and opposition to Israel’s policies in and 

around East Jerusalem. 
 

According to the report, Israel is “systematically undermining 

the Palestinian presence” in Jerusalem, through policies 

including “restrictive zoning and planning, demolitions and 

evacuations, discriminatory access to religious sites, an 

inequitable education policy, difficult access to health care, the 

inadequate provision of resources.” 
 

Authored by EU heads of mission in Jerusalem and Ramallah, 

the report makes recommendations on settlements that are 

related to financial translations linked to or supporting Israel’s 

ongoing construction on occupied Palestinian land. 
 

In a 15-page report, the EU calls to « ensure that imports of 

settlement products do not benefit from preferential tariffs » 

and make sure that all such products are clearly labelled as 

originating from Israeli-occupied areas. 
 

Among others, the Heads of Mission conclude: “Settlement 

construction remains the biggest single threat to the two-state 

solution. It is systematic, deliberate and provocative. (…) Israel 

is actively perpetuating its illegal annexation of East 

Jerusalem”. 

 

 

 

Page 1 

 

 26  2013 مارس....  27العدد 

Seven of the report’s 10 recommendations deal with imposing 

direct or indirect sanctions by the European Union on bodies 

and organizations involved in construction in the settlements. 

The recommendation to actively encourage European 

divestment from the settlements is particularly severe, 

compared with previous internal EU reports. 
 

In its Jerusalem Report 2012, the European Union suggested 

member states « prevent, discourage and raise awareness 

about problematic implications of financial transactions, 

including foreign direct investments, from within the EU in 

support of settlement activities, infrastructure and services. » 
 

It also warns that EU programmes should not be « used to 

support settlements and settlement-related activity, including 

funding for research, education or technological 

cooperation. » And it proposes member states raise 

awareness about « the financial and legal risks involved in 

purchasing property or providing services in settlements. » 
 

The consuls gave the example of Israel’s participation in a 

cooperative program called Horizon 2020, through which the 

EU invests hundreds of millions of euros in Israeli high-tech 

firms. Authors of the report noted that some of this funding 

goes to firms like the research laboratories of the cosmetics 

company Ahava, which are located near the Dead Sea in 

kibbutz Mitzpeh Shalem. 

 

Recommendations relate specifically to Israel’s 

settlement policy: 
 

 “Intensify EU efforts to counter settlement activity in 

and around East Jerusalem that constitutes a particular 

threat to the two-state solution” 

 “Coordinate EU monitoring and a strong EU response in 

order to prevent settlement construction in E1, 

including opposing the forced transfer of the Bedouin 

community in E1” 

 “Ensure strict application of the EU-Israel Association 

Agreement, including that products manufactured in 

settlements do not benefit from preferential  

treatment” 

 “Encourage current efforts to fully and effectively 

implement existing EU legislation and bilateral 

arrangements applicable to settlement products”. 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/134140.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “Ensure that no EU programs are used to support settlements 

and settlement related activity” 

 “Prevent, discourage and raise awareness about problematic 

implications of financial transactions, including foreign direct 

investment, from within the EU in support of settlement 

activities, infrastructure and services” 

 “Inform EU citizens and companies of the financial and legal 

risks involved in purchasing property or providing services in 

settlements and recall the EU position that settlements are 

illegal under international law” 

 “Develop and promote voluntary guidelines for EU tour 

operators to prevent support for settlement businesses in East 

Jerusalem” 

 “Increase monitoring of settler violence. Individual EU Member 

States could explore the possibility of denying entry to known 

violent settlers” 

Key observations and conclusions from the EU 

Heads of Mission Report Jerusalem 2012: 
 “Israel is actively perpetuating its illegal annexation of East 

Jerusalem.” 

 “Settlement activity damages the peace process in three ways: 

First, it undermines trust between the parties… Second, it 

jeopardises the physical prospects for creating a viable and 

contiguous Palestinian state… Third, it makes the compromises 

necessary for peace […] harder as the settlement population 

increases”. 

 “Together, these settlements [Har Homa, Gilo and Givat 

Hamatos] will form an Israeli buffer that once complete will 

virtually cut off East Jerusalem’s  southern flank from 

Bethlehem and the southern West Bank. The construction of 

these three settlements is part of a political strategy aiming at 

making it impossible for Jerusalem to become the capital of 

two states. [...] As these settlements grow, it will require ever 

more political will and capital to either evacuate them or find 

alternatives.” 

 “Any settlement activity takes place almost invariably with the 

support of the government of Israel and the Municipality of 

Jerusalem. The short suspension of settlement activity from 

January until March 2012 shows that the Israeli state does have 

the ability to stop any settlement expansion. Similarly, the 

surge in settlement activity in late 2012 also was a matter of 

political choice […].” 

 “2012 witnessed a continuation of the East Jerusalem 

settlement sure during 2011. Indeed, more than twice the 

number of tenders were issued for construction of units in East 

Jerusalem during 2012 (2366 new units) than were issued in 

the previous three years put together (a Total of 1145).” 

 “If the current pace of settlement activity on Jerusalem’s 

southern flank persists, an effective buffer between East 

Jerusalem and Bethlehem may be in place by the end of 2013 

thus making the realisation of a viable two-state solution 

inordinately more difficult, if not impossible.” 

 “The implementation of the E1 project, which threatens 2300 

Bedouin with forcible transfer, would effectively divide the 

West Bank into separate northern and southern parts. 

Moreover, it would prevent Palestinians in East-Jerusalem 

from further urban development and cut off East Jerusalem 

from the rest of the West Bank.” 

 

 

 “The Israeli authorities have entrusted the management of the 

various archaeological sites in Wadi Hilweh to El’ad, a private Jewish-

Israeli settler organisation. [...] It is El’ad’s stated aim to transform 

Wadi Hilweh/Silwan into an extension of the Old City’s Jewish 

quarter. If completed, this plan will constitute another unilateral fact 

on the ground, affecting the character of the public space in this 

highly sensitive area.” 

 The result has been a partisan historical narrative, placing emphasis 

on the biblical and Jewish connotations of the area while neglecting 

Christian/Muslim claims of historical-archaeological ties to the same 

place.” 

 “The planning regime of the Jerusalem Municipality remains a source 

of concern as it places serve restrictions on Palestinian building 

activities, thus creating a housing shortage for the Palestinian 

residents as well as development constraints.” 

 “Restrictive measures continue to apply in relation to the ID and 

residency status of Palestinians from East Jerusalem. This is linked to 

Israel’s demographic policy. It has been a stated aim in official 

planning documents to prevent the Palestinian population in East-

Jerusalem from becoming more than 30 percent of the municipality’s 

total population.” 

 “Between 1967 and 2011, Israel revoked the status of 14,561 

Palestinians from East Jerusalem.” 

 “The construction of the separation barrier in East Jerusalem, which 

started in 2002, continued throughout 2012. In the Jerusalem area, 

the barrier is 168 Km long, of which only three percent runs along 

the 1967 Green Line. The main reason behind this deviation was the 

integration of 12 Israeli settlements beyond the municipal boundary 

such as Ma’ale Adumim.” 

 “The route of the barrier changes the de facto boundaries of 

Jerusalem and, in some cases, runs through the middle of densely 

populated Palestinian neighbourhoods. [...] The barrier also affects 

at least 16 West Bank localities situation outside the Jerusalem 

municipal area, cutting them off from the rest of the West Bank. The 

2,500 residents in these communities face impeded access to basic 

services and the risk of displacement.” 

 “The barrier has in effect isolated East Jerusalem from the rest of the 

West Bank. Due to the extremely limited access the city ceased to be 

the traditional Palestinian economic, urban and commercial centre. 

The current Israeli trade regulations severely hinder import of goods 

and services manufactured in the rest of the Palestinian territory, 

particularly for the agricultural products.” 

 “The loss of businesses results in lessened employment 

opportunities. [...] The number of Palestinians in East Jerusalem 

living under the Israeli-defined poverty line is constantly growing 

(from 64% in 2006 to 78% in 2012).” 

 “Although Palestinians constitute approximately 37% of the 

population in Jerusalem, the Municipality does not spend more than 

10% of its total budget in Palestinian areas. Palestinian areas are 

characterised by poor roads, little or no street cleaning, limited 

sewage systems and an absence of well-maintained public spaces – 

in sharp contrast to areas where Israelis live (in both West Jerusalem 

and East Jerusalem settlements).” 

 “A number of infrastructure/transport projects strengthen the Israeli 

control over East Jerusalem. The light rail which connects Israeli 

settlements in East Jerusalem with the centre in West Jerusalem [...] 

began passenger service during summer 2011. A year and a half after 

its opening, this sensitive infrastructure remains a source of tension. 

[...] At least three projects exemplify the Israeli authorities’ intention 

to consolidate the connection between major settlements and 

Jerusalem.” 

 

 

Page 2 

 

  2013 مارس....  27العدد 

  

27 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Colonisation : les Diplomates Européens défient Israël 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Les représentants des Vingt-Sept à 

Jérusalem préconisent des sanctions 

dans un rapport dévoilé à dessein. 

Les Diplomates Européens recommandent à l'Union 

de prendre des sanctions économiques contre les 

colonies israéliennes. Dans leur rapport annuel, dont 

ont eu connaissance un certain nombre de médias 

israéliens et étrangers, les consuls généraux 

européens en poste à Ramallah et à Jérusalem se 

montrent une fois de plus très critiques sur la 

politique israélienne de colonisation de Jérusalem-

Est, allant jusqu'à préconiser des mesures destinées à 

réduire les échanges entre l'Union européenne (UE) 

et les implantations israéliennes et à réduire leur 

financement, direct ou indirect. 

 

Parmi les mesures recommandées, les diplomates 

mentionnent une plus stricte application des accords 

commerciaux entre l'UE et Israël, notamment pour 

faire la distinction entre les marchandises produites 

en Israël et celles provenant des colonies israéliennes 

dans les Territoires occupés. Israël exporte jusqu'à 

présent les produits des colonies sous le même label 

que ses propres marchandises, ce qui leur permet de 

bénéficier des mêmes clauses favorables sur le 

marché européen. 

 

Une politique «systématique, délibérée et 

provocante» 
 

Le rapport prône aussi une surveillance accrue des 

programmes de coopération entre l'UE et Israël, afin 

que ces échanges ne bénéficient pas à des colonies, 

directement ou non. Il donne comme exemple un 

programme européen d'investissement dans les 

nouvelles technologies qui bénéficie aux laboratoires 

cosmétiques de la firme Ahava, implantée dans les 

Territoires. 

 

Les diplomates européens mettent en garde contre 

les conséquences de la politique de colonisation 

d'Israël à Jérusalem-Est, selon eux «systématique, 

délibérée et provocante», dirigée contre la présence 

palestinienne dans la partie orientale de la ville.  

 

 

 

 

 

Les plans de développement de plusieurs quartiers «font 

partie d'une stratégie visant à rendre impossible de faire de 

Jérusalem la capitale de deux États», observe le rapport. 

 

Ce document met aussi en cause les restrictions d'accès aux 

lieux saints chrétiens et musulmans, et l'approche partisane 

de l'archéologie israélienne qui vise à minimiser, voire à 

effacer l'histoire chrétienne et musulmane de la ville. Il 

mentionne explicitement les activités de l'ONG israélienne 

Elad, proche de l'extrême droite, qui est chargée des fouilles 

et de l'exploitation touristique de la Cité de David, dans la 

partie Est de la ville. 

 

Transmis annuellement par les représentants des 27 pays de 

l'UE à Bruxelles et à leurs administrations centrales, ce 

document reflète plus la vision des diplomates sur le terrain 

que la politique officielle de l'Union. Las de voir leurs 

recommandations enterrées par certains gouvernements 

européens, les diplomates font régulièrement «fuiter»leur 

rapport afin d'être entendus. 

 

Les Israéliens ne cachent pas leur agacement devant cette 

pratique. «La mission d'un diplomate est de jeter des ponts, 

pas d'encourager la confrontation, a réagi Yigal Palmor, 

porte-parole du ministère israélien des Affaires étrangères. 

Ce genre de choses montre qu'ils ont échoué dans leur 

mission.» 

 

Adrien Jaulmes 

Le Figaro -  28/02/2013  
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