




 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3  2013 أبريل....  28العدد 

 جرائم االحتالل حبق األسرى لن تفلت من العقاب كلمة العدد

 

، فبعد جريمة قتل ها وأقبية تحقيقاتهاافقابعي  ف  سجويسرائيل  دد اسأسر  افللسطيييي  ترتكبها سلطات االحتالل اال جرائم جديدة
رتكبت جريمة جسدي افقاس  أثياء افتحقيق معه، إبواسطة افتعذيب افافشهيد عرفات جرادات ف  اسأسبوع اسأخير م  شهر شباط افماد  

حيث تعرض فلقتل افبط ء عيدما أصرت سلطات افسج  على رفض تقديم افعالج افمياسب  ،حمدية جديدة بشعة بحق اسأسير ميسرة أبو
ى وفاته بعد أ  قاسى عذاب اسأفم فه م  مرض افسرطا  افذي تلشى ف  كل أيحاء جسمه على مد  فترة طويلة م  افزم  ما أد  إف

 .م  هذا افمرض افخبيث
 

خشى أ  يلقى افكثير م  اسأسر  افمردى يلس افمصير إذا استمر افصمت على جرائم االحتالل افبشعة افت  ترتكب بحق أسرايا وي  
  يلقى اسأسير افميادل سامر ، وأكثر ما يثير افقلق  فد  اسأسر  وذويهم أافبواسل افقابعي  ف  ظلمة وغياهب سجو  االحتالل

 . افعيساوي افمدرب ع  افطعام ميذ  حواف  تسعة شهور ف  أطول إدراب عرفه افتاريخ افبشري يلس افمصير
 

بلغ عدد اسأسر  افذي    ،وقبله اسأسير عرفات جرادات ،ف  افثاي  م  شهر ييسا  افجاري بو حمديةأسير ميسرة سأستشهاد اإبو 
وما يعاييه على خطورة اسأوداع ف  سجو  االحتالل،  اا آخر  دفيالا  أسير، وهذا يشكل  027تالل أكثر م  استشهدوا ف  سجو  اإلح
أسير يعايو  م  افمرض م   0222خاصة ف  ظل وجود أكثر م  شكال افتعذيب واإلهمال افطب  افمتعمد، أاسأسر  ف  افسجو  م  

 . أسير 0222اسأسر  اإلجماف  ف  سجو  االحتالل افذي يزيد ع   أسير مصاب بمرض افسرطا ، م  مجموع عدد 02بييهم حواف  
 

افسجو  اإلسرائيلية دد االسر  ما تسمى مصلحة   سياسة اإلهمال افطب  افمتعمد باتت افسياسة افقائمة افت  تمارسها إدارة إ
أسلوب فظ فلتخلص م  اسأسر  وقتلهم بدم بارد بل  ،قايوي افكأسلوب م  أسافيب افتعذيب وافتيكيل وافقمع غير فيس فقط  ،افللسطيييي 

 .ما يعي  افحكم عليهم باإلعدام
 

م  خطورة افظروف افت  تحيط باسأسر  ف  سجو     دائرة شؤو  افمغتربي  ف  ميظمة افتحرير افللسطييية إذ تعبر ع  قلقها افبافغإ
تدي  كافة اإلجراءات يها دمتهم اسأسير سامر افعيساوي، فإمقاإلحتالل، ال سيما اسأسر  افمردى واسأسر  افمدربي  ع  افطعام وف  

ستشهاد إ  آخرها ويك ف وافت   افعيصرية واإلرهابية اإلسرائيلية بحق اسأسر  افللسطيييي  افقابعي  ف  سجو  االحتاللوافسياسات 
 .ةاسأسير ميسرة أبو حمدي

 

وباق  شهداء افحركة اسأسيرة، وتحمل ف  افوقت  أبو حمدية ستشهاد اسأسيرإفية ع  ؤو سلطات االحتالل كامل افمس ،افدائرةتحّمل كما 
 .شهور 9يلسه حكومة االحتالل افمسؤوفية افقايويية ع  حياة اسأسير سامر افعيساوي افمدرب ع  افطعام ميذ حواف  

 

حملة  تكثيفأجل م  إفى افتحرك افعاجل داخل افوط  وف  بلدا  افمهجر وافشتات أبياء افشعب افللسطيي  افدائرة وتدعو 
تدعو دائرة كما . افتدام  افدوفية فيصرة اسأسر  وافتدخل م  أجل إطالق سراحهم وخاصة افمردى وافمدربي  ع  افطعام

 ةتلاقيإات افحقوقية وافدول افموقعة على افدوفية وافمؤسساسأمي  افعام فألمم افمتحدة وسائر افميظمات  ،شؤو  افمغتربي 
تدعو ف  يلس االحتالل على إطالق سراح اسأسر  افللسطيييي ، و  حكومة لتدخل افعاجل وافلوري إلجبارف بشأ  اسأسر يف جي

رتكبوها بحق شعبيا وبحق اسأسر  افجرائم افذي  إعلى  تهممعاقبافوقت إفى تقديم قادة االحتالل فلقداء افجيائ  افدوف  ف
 .م  افعقاب افللسطيييي  حتى ال يللت هؤالء افمجرمي 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  30 / 3 / 1976الــخــالــد  األرض   يــوم

 يـنلـعـابـراو دحـر   الراسخ  فلسطيينـلـتـثـبـيت  الــحـق ال... الــذاكـرة  الـفـلسطينية  الــحـيـة 

 

 

 ودماءه بعرقه   وترتوي... ساكنها   تعرف  أرِض  حكاية... بدأت  احلكاية   هناك حيث

 والعقائدية   العنصرية  بالروايات  احملبوك الصهيوني   الفكر تفّتق  حيث... فلسطني 

 اإلجرامية  الصهيونية  العصابات  مع  الكربى  اإلستعمارية الدول   أتتواط حيث ... فلسطني 

 هلا  د  العونـي  ومد  نصرتها  عن  واألصدقاء األشقاء  الل خت  حيث... فلسطني 

 ومدنه  قراه وهدمت  ... بأكمله  شعب شرد  حيث ... فلسطني  

 الغزاة   العابرون  إستوطن  حيث... فلسطني 

 الوصية  حامال ... األرض  تضاريس حافظا   الطفل كرب   حيث... فلسطني 

 والتشرد  الرتحال  كثرة  من العجوز   الكهل  فقد تعب

 يرضيه ال   واملنفى...  تعرفه األرض ال  دامت   ما... تأويه  وال أرض ... يغنيه  فال منفى 

 الـــعـابـــرون   أيـهـا  يــا.... األغـــبـيـاء  أيــهـا   فـيا

 اجلبارين  شعب  أرض... فلسطني   أرض هذه 
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مشروع اإلحتالل و ...الفلسطينية   األرض

 الصهيوني 

 
 

افركيزة اسأوفى إليجاح افمشروع ه  تعتبر اسأرض افللسطييية 
افصهيوي  كما أشارت اسأدبيات افصهيويية وخاصة افصادرة ع  

م ، وميذ 0997ل بسويسرا عام زبامديية بافصهيوي  اسأول افمؤتمر 
يشوئه دأب افكيا  افصهيوي  على ممارسة سياسة تهويد اسأرض 

يغرسوا فيها ميذ أ  إقتالع افللسطيييي  م  أردهم افت  ا  افعربية و 
رتكاب افمجازر افمرّوعة بحق إوجدت اسأرض افعربية، وذفك عبر 

افللسطيييي ، وفم تكتف سلطات االحتالل افصهيوي  بمصادرة أراد  
افللسطيييي  افذي  أ بعدوا ع  أردهم، بل عملت تباعاا على مصادرة 

  .ت بحوزة م  ظلوا ف  أردهمما تبقى م  اسأرض افت  بقي
 

 : األرض   ليوم  املباشر  السبب
 

 
كا  افسبب افمباشر فهّبة يوم اسأرض هو قيام افسلطات افصهيويية 

أفف دويم م  أراد  عّرابة وسخيي  ودير حّيا  00بمصادرة يحو 
م  افمد  وافقر  افعربية ف  افداخل وعرب افسواعد وغيرها 

فلمستوطيات افصهيويية ف  سياق مخّطط فتخصيصها افللسطيي ، 
 .تهويد افجليل

ويشار هيا إفى أ  افسلطات افصهيويية قد صادرت خالل اسأعوام ما 
أكثر م  مليو  دويم م  أراد  افقر   0970ـ  0909بي  عام 

افعربية ف  افجليل وافمثلث، إدافة إفى ماليي  افدويمات اسأخر  م  
طات افصهيويية بعد سلسلة افمجازر ستوفت عليها افسلإاسأراد  افت  

افمرّوعة افت  ارتكبها جيش االحتالل وعمليات اإلبعاد افقّسري افت  
 .0909مارسها بحق افللسطيييي  عام 

هّبة يوم اسأرض فم تك  وفيدة صدفة بل كايت وفيدة مجمل فذفك فإ  
افودع افذي يعاييه افشعب افللسطيي  ف  فلسطي  افمحتلة ميذ قيام 

 .  افصهيوي افكيا
 

 : األول   األرض  يوم

 

جراءات افقمع واإلرهاب وف  ، 0971 عامآذار  02يوم افسبت  ظل أحكام حظر افتجول وافتيقل، وا 
اسأراد  وهدم افقر  وافحرما  م  أي فرصة فلتعبير أو  سرقةوافتمييز افعيصري واإلفقار وعمليات 

افتيظيم، هّب افشعب افللسطيي  ف  جميع افمد  وافقر  وافتجمعات افعربية ف  اسأراد  افمحتلة عام 
 دد االحتالل افصهيوي  0909

اإلسرائيل ، خالفها قوات االحتالل  أمعيتتخذت افهبة شكل إدراب شامل ومظاهرات شعبية عارمة، ا  و 
رهاباا بافللسطيييي ، حيث فتحت افيار على افمتظاهري  مما أد  إفى  ، ستشهاد ستة فلسطيييي إقتالا وا 

فعشرات افجرحى وافمصابي ، وبلغ عدد افذي  اعتقلتهم قوات االحتالل افصهيوي  أكثر م   باإلدافة
 .فلسطييي  022

 

 :  فلسطينية  وطنية مناسبة   األرض  يوم

 

وف  مخيمات افلجوء وافشتات،  م ،0917افشعب افللسطيي  ف  اسأراد  افمحتلة عام  تحد وقد 
تداريس افجغرافيا افمصطيعة افت  صيعها افمحتل، فيشارك بقوة جيبا إفة جيب كع أبياء شعبه ف  
افداخل افللسطيي ، ف  صورة يدافية تجسدت فيها معاي  افوحدة افوطيية افحقيقية رغم إختالف 

 .ية فك  افعدو وافمحتل واحداالمك
 

 
 

أصبح يوم اسأرض مياسبة وطيية فلسطييية وعربية ورمزاا فوحدة افشعب افللسطيي  افت  فم تيل بذفك و 
 .ميها كل عوامل افقهر وافتمزق ، وذكر  فلتالحم افبطوف  فلشعب افللسطيي  ف  جميع أماك  تواجده

 

 : األول   األرض  يوم  شهداء

 

 الشهيد خير ياسين من عرابة البطوف  .1
 

 الشهيدة خديجة شواهنة من سخنين .2

 الشهيد رجا ابو ريا من سخنين .3
 

 الشهيد خضر خاليلة من سخنين .4
 

  الشهيد محسن طه من كفركنا .5
 

 الشهيد اشرف زهيري من مخيم نور شمس .6
 

 

 شامل إدراب شكل على، 6791 افعام م  آذار م  افثالثي  ف  تلجرت افت  افعارمة افوطيية االيتلادة يوم هو :  وم األرضـي

 ومصادرة، افعيصري افتمييز سياسة على حتجاجاإ، فلسطي  افتاريخية داخل افللسطييية وافتجمعات وافمد  افقر  معظم ف  شعبية ومظاهرات

 يوم يتلادةإ ف  شارك كما ،أردهم على افصامدي ، شعبيا م  فلسطيي  افداخلء أبيا بحق االسرائيلية افسلطات تمارسها افت  اسأراد 

، فيشكل بذفك حدثا فلسطيييا وطييا جامعا، ورمزا فوحدة هذا افشعب وفحمته 6719افشعب افللسطيي  ف  اسأراد  افمحتلة عام  ،اسأرض
 .وأجداده وتمسكه بأرض آبائه

 

  2013 أبريل....  28العدد 

 

5 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دـالـخـال األرض  وم ـيـل  73الــ رى ـذكــال اء ـيـإح
 

 متسكهم حبقوقهم( 84) جدد فيها فلسطينيو الـلكرى ُي..  يوم األرض

 

 

 

 44يوم األرض في الداخل الفلسطيني عام 

وبلدات مثلث يوم اسأرض، إفى افياصرة وافجليل وكروم مرورا بقر  افشهداء طيبة ى افيقب افمهدد بافمصادرة، وم  م  سخيي  افيازف، إف
افبرتقال وافليمو ، إفى عكا وحيلا يافا، إفى كل قرية وبلدة عربية ف  افداخل افللسطيي  ف  أرض فلسطي  افتاريخية، كلها كايت 

 .مارس افميدرم/ي  م  أذارفيوم اسأرض افخافد افذي صادف يوم افسبت افثالث 07باسأمس افقريب على موعد مع إحياء افذكر  افـ
شعبيا م  فلسطيي  افداخل  إعتادت جماهير، حقوقها وحقوق شعبها افللسطيي  افعادفةفتصاقها بأردها ووطيها و إعلى  أكيدا ميهاتو 

، بعةفجية افمتا تعده سيوياافذي  مركزيفى جايب افبريامج افإ وطيية،حياء ذكر  يوم االرض بسلسلة فعافيات ويشاطات إعلى  09عام 
 .افللسطيييي  ف  سجو  اإلحتالل اإلسرائل  عال  االدراب ع  افطعام تداميا مع االسر إ حيث أديف إفيه هذا افعام

 

 

 

 

 ”يوم األرض“فلسطني التارخيية تنبض غضبًا يف 

 6  2013 أبريل....  28العدد 

http://www.malaf.info/?page=show_details&Id=266&table=table_142&CatId=197


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 النضال الفلسطيين مسريةيوم االرض عنوان للصمود يف                                              
 

 

 باب الشمس ، الكرامة ، احلرية ، املناطري ، وأحفاد يونس

 يف مواجهة السرطان اإلستيطاني الذي يسرق األرض
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اسأهم مع هذا افعدو افذي يسعى  هصراع ف  مسيرة يدافه افطويلة دد اإلحتالل اإلسرائيل ، يدرك شعبيا جيدا أ  اسأرض ه  محور
 .فيل يهار وبكل افوسائل اإلجرامية واإلحتالفية فلسيطرة عليها، وسرقتها وطرد سكايها اسأصليي  افمتجذري  فيها ميذ أمد افتاريخ

ا  قديتيا افوطيية، وف  مقدمة حقوقيا افمشروعة افت  كللتها كل قرارات افشرعية افدوفية، فاسأرض كايت عيو  تبقى ه  اسأرضيعم 
قافة، ئع وتزوير افتاريخ وافحدارة وافثير افوقايف افحقائق وتغيحر توستبقى عربية فلسطييية، وستللظ كل افعابري  افذي  ظيوا أ  

 .اكييها برائحة افدم افذي يرويها، ومسك افشهداء افذي يعطرهاسيجعلهم أصحاب ومالك هذه اسأرض افت  تعرف س
 

 يوم األرض في ربوع دولة فلسطين

 

 

 

، أ  افمتجذر بأردهيوق  شعبيا 
ماديه وحادره ومستقبله، مرتبٌط 
بافحلاظ على هذه اسأرض وافدفاع 
عيها أمام إحتالل ودع ف  سلم 
أهدافه افسيطرة على اسأرض 
ستجالب  وبسط سيطرته عليها وا 

حالل  افعابري  فيستوطيوا  قطعا  وا 
 .مكا  سكايها اسأصليي 

يوم فألرض سية فيوم اسأرض افخافد، فيعيد افتاريخ كتابة مأساة شعبيا م  جديد، مأساة تتجدد كل يوم، حتى أصبحت كل أيام اف 07حلت افذكر  افـ
وسأ  شعب افجباري  ال يعرف افركو  واإلستسالم، وسأ  إرادته أقو  م  أفة افبطش اإلحتالفية، فهو يبدع  ،فيا افطويلة افت  تختصر مسيرة يدا

 .يوما بعد يوم بوسائل يدافية جديدة تربك افمحتل م  جهة، وتلدح  مدع  افحرية وافديمقراطية وافيدال افسلم  حول افعافم م  جهة أخر 
 

 ....يأخذ زمام املبادرة شباب فلسطني 

فعلها شباب فلسطي ، كما كايوا هم دائما وقود مسيرة 
افيوم يبدعو  بأسافيبهم و افيدال دد اإلحتالل، 

افيدافية افجديدة فلدفاع ع  اسأرض أمام سرطا  
 .اإلستيطا  افمتلش  ف  أرض فلسطي 

ال معركة يوم االرض مرة أخر  أ  أثبت شباب فلسطي  
ف  افثالثي  م  آذار، بل ه  معركة مستمرة  تيته 

قريى باب افشمس إفى قرية ، م  كل يومومتواصلة 
فيس ، و وقرية افمياطير، مرورا بقرية افحرية، افكرامة

 .، وقرية كيعا أحلاد يويسإيتهاءا بقرية 
فكل يوم قرية، وكل يوم عودة، وال يدير افهجوم عليها 

بافموت وكالب  وهدمها م  جيود اإلحتالل افمدججي 
مسعورة، فافواقع يشهد أ  أسمائها حلرت ف  ذاكرة 
 .شعبيا وف  تمحى مهما هم حرفوا تاريخ وواقع اسأرض

 

باب الشمس ، الكرامة ، احلرية ، 

 والبقية  تأتي...  املناطري ، وأحفاد يونس

ه  أسماٌء فقر  عربية فلسطييية أقامها شباب فلسطي  
فلسطي  افمهددة بافسرقة افواعد فوق أراد  دوفة 

وافمصادرة م  قبل اإلحتالل فبياء مستوطياته عليها، 
وكأيهم فم يلهموا أو يدركوا أ  اسأرض ال تعرف سو  

 .أصحابها افحقيقيي  افمتجذري  فيها بافدم وافعرق
يعم أرعبتهم افلكرة وافخيمة، وأربكت كيايهم افغاصب 

م اإلحتالفية سأرديا، سأيهم أيقيوا جيدا أ  كل إجراءاته
على اسأرض، وكل أساطيرهم افخرافية وتزوير افحقائق 
وافتاريخ وفرض وقائع جديدة، وتغيير حتى أسماء 
افشوارع واسأحياء وافبلدات، ما ه  إال أطغاث احالمهم 
افمبتورة، أيقيوا افيوم كما اسأمس وافغد أ  افللسطيي  

 .أبدا ال يتيازل ع  أرده وحقه مهما كايت افتدحيات
 
 

 

افمتجذر افصامد يوق  شعبيا 
أرده، أ  ماديه وحادره ب

افتمسك ومستقبله، مرتبط ب
افحلاظ على هذه اسأرض و 

وافدفاع عيها أمام إحتالل 
سلم أهدافه قمة ودع ف  

اسأرض هذه اإلحتالفية سرقة 
 ومستوطياته  وبسط سيطرته

ح ،البـجـتـعليها إلس الل ـوا 
قطعا  افعابري  فيستوطيوا 

 .مكا  سكايها اسأصليي 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دـالـخـوم األرض الـيـل 73رى الـــذكـي الـف
 

 

 فـي حـلـه ومـنـفـاهين ـلسطيـفـال ةـلـوصـوان وبـنـع... األرض 

 غــذاء حـنـيـنـه ... تـــرابـهـا 

 يــداوي ســنـيـن عـذاباتـه... والـعـيـش بـكـنـفـهـا 

 

 

 5  2013 مارس....  27العدد 

  وبلدان المهجر والشتاتيوم األرض في مخيمات اللجوء 

ع  قراهم وبلداتهم ومديهم افت  ه جروا ميها، وتلك افسيي  افطويلة افت  قدوها ف  مخيمات  افبعيدةفم تميعهم افمسافات 
فم تمحو م  ذاكرتهم أدق وأصغر افتلاصيل ع  بيوت وشوارع وزقاق حاراتهم وقراهم، إيهم و  ،وبلدا  افمهجر وافشتات

اسأرض اسأصليي  افذي  يتوقو  كل فحظة إلحتدا  ترابها، وافتعطر بمسك أحبابها افشهداء، فاسأرض كما ه  أصحاب 
 .إشتاقت فهم وأتعبها حمل افعابري  على أكتافها

فلسطينيو الشتات حيييون لكرى يوم :  لبنان

 األرض اخلالد

يوم افجمعة  فللسطيي  ف  فبيا مخيمات شعبيا ا واإلعتصامات عمت افمسيرات
إحياء فلذكر  افسابعة وافثالثي   ،مارس افميصرم /افتاسع وافعشري  م  أذار 

 .افخافد، وذكر   معركة افكرامة افبطوفية فيوم اسأرض

 
يوم اسأرض وذكر  معركة أحيت افلصائل افللسطييية  :برج افبراجية وشاتيال 

، وقو  افتحافف افللسطيي ، "ف.ت.م"باعتصامي  شارك فيهما ممثلو  ع  
وافلجا  افشعبية، وفعافيات م  وافقو  اإلسالمية وافوطيية افللسطييية، 

  .افمخيَمي 
رعى سلير فلسطي  ف  فبيا  أشرف دبور االحتلال افذي دعت إفيه  :مديية صور

وجر  تيظيم معرض . افحركة افثقافية ف  بمركزها ف  صور، فمياسبة يوم اسأرض
فلصور افلوتوغرافية وافرسوم افت  تؤرخ فلحياة افللسطييية ما قبل االحتالل وف  

 .لهظ
 -أحيت مؤسسة بيت أطلال افصمود ف  مخيم افبداوي افمياسبة بحلل في كما 

تراث ، تخلله أغا  فلسطييية تحاك  اسأرض وافتراث ودبكات م  صميم افل  
 افشعب  افللسطيي ، وبلقرات شعرية، وفقرة غيائية فشباب م  مخيم افيرموك

إحياءا فيوم اسأرض، يظم افمئات م  االجئي  افللسطيييي  إعتصاما  :افبص  مخيم
قاعة افمركز افثقاف  افللسطيي  أمام مركز االويروا، كما أقيم أحتلال أخر ب

، بحدور ممثلي  ع  االحزاب وافلصائل افللسطييية وافلبيايية وافلجا  بافمخيم
 .افشعبية ومخاتير افميطقة وحشد م  أبياء افمخيمات

 

 
بمياسبة ذكر  يوم اسأرض ومعركة افكرامة أقامت حركة   :مخيم افبداوي 

افشهيد افرمز ياسر عرفات ف  مهرجاياا جماهيرياا ف  قاعة مجمع " فتح"
، بحدور ممثل  افلصائل 09/0/0200مخيم افبداوي افجمعة 

سالمية فبيايية،  افللسطييية، وافلجا  افشعبية، وقو  وأحزاب وطيية وا 
ومخاتير ورؤساء بلديات م  افجوار افلبياي ، وحشود م  مخيَم  

 .افبداوي وافبارد ومديية طرابلس وافميية وعكار
 إحياء فيوم اسأرض، وبدعوة م  ميظمة افتحرير :فحلوة مخيم عي  ا
شارك فيه  افمخيم، يلذ مئات افالجئي  اعتصاماا عيد مدخل افللسطييية

ممثل افيائب بهية افحريري يزار افرواس وممثلو  فللصائل وتحافف 
  .عدد م  اسأحزاب افلبيايية  افللسطييية وافقو  اإلسالمية و افقو 

 

خميم الريموك حييي لكرى يوم : سوريا 

 األرض اخلالد 

 0/  09ف  مخيم افيرموك فالجئي  افللسطيييي  ايطلقت ظهيرة افجمعة 
مسيرة حاشدة دمت آالف افالجئي  افللسطيييي  افصامدي   0200/ 

تقدمها علٌم كبير حمله   مجموعة م  اسأطلال ومجموعة م   ،ف  افمخيم
وقد ايطلقت افمسيرة م  جامع فلسطي  وصوالا  ،اسأعالم افللسطييية

، وشارك فيها إفى جايب اسأالف م  أبياء افمخيم، قادة فمقبرة افشهداء
 .افلصائل وممثل  ميظمة افتحرير افللسطييية

افشعارات افت  رددت م  قبل افمشاركي  كايت تأكيداا على افتمسك 
يمات وعدم زجها بافحقوق افوطيية افللسطييية وافمطافبة بتحييد افمخ

 .وقد وزع بيا  بهذه افمياسبة  ،باسأزمة افسورية
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 ليوم األرض اخلالد 73على شرف الذكرى الـ

 بيانًا إحصائيًا يرصد جرائم اإلحتالل اإلسرائيلي اإلحصاء الفلسطيين يصدر جهاز 

 

 هدم افميازلتهويد افقدس بال دوابط واستمرار 
، كايت افشرارة م  سخيي  وافجليل دفاعا ع  اسأرض وع  حق افشعب افللسطيي  ف  6776ف  افثالثي  م  آذار عام 

ردا على قرار مصادرة  6744جاء افتحرك افجماهيري افللسطيي  ف  افمياطق افمحتلة عام , افعيش على أرده حرا وكريما
. افيقب وافذي كا  م  أبرز يتائجه استشهاد ستة م  افشبا  افللسطيييي أفف دويم م  أرادى افجليل وافمثلث و  16

 .وميذ ذفك افتاريخ أصبح هذا افيوم تجسيدا فتمسك افشعب افللسطيي  بأرده ووطيه وتخليدا فشهداء اسأرض
 آالف مقدس  جراء هدم ميازفهم 5تشريد  

تقوم سلطات االحتالل بهدم افميازل افللسطييية وودع افعراقيل وافمعوقات إلصدار 
وحتى  0222تراخيص افبياء فلللسطيييي  وحسب مؤسسة افمقدس  فميذ افعام 

ذفك افجزء م  محافظة )مبيى ف  افقدس افشرقية  02008م هدم يحو ت 0200
(. 0693افقدس افذي دمته إسرائيل عيوة بعيد احتالفها فلدلة افغربية ف  عام 

امرأة،  02700طلل  و 02549شخصاا ميهم  82699مما أسلر ع  تشريد ما يقارب 
عمليات افهدم ويشار إفى أ  إجماف  افخسائر افت  تكبدها افللسطيييو  جراء 

فمباييهم ف  افقدس قد وصلت يحو ثالثة ماليي  دوالر وه  ال تشمل مبافغ 
وتشير . افمخافلات افمافية افطائلة افت  تلرض على ما يسمى بمخافلات افبياء

 05بيايات مؤسسات حقوقية اسرائيلية افى أ  سلطات االحتالل قد قامت بهدم يحو 
وتشير افبيايات افى تزايد وتيرة عمليات . 0693أفف مسك  ف  فلسطي  ميذ افعام 
حيث أقدمت سلطات االحتالل على إجبار  0222افهدم افذات  فلميازل ميذ افعام 

 .مواطياا على هدم ميازفهم بأيديهم 727
عملية هدم، وف  عام  32أعلى يسبة هدم ذات  وافت  بلغت  0202وشهد عام 

عملية هدم ذات  موثقة،  02 هياك 0200عملية هدم، وف  عام  86بلغت  0226
علما بأ  هياك افعديد م  حاالت .  0200عملية هدم ذات  ف  عام  08فيما سجل 

افهدم افذات  يتكتم عليها افسكا  وال يقومو  بإبالغ اإلعالم ومؤسسات حقوق 
 .اإليسا  ومؤسسات افمجتمع افمدي  عيها

قدس فإيهم يدفعو  م  افسكا  ف  اف% 72وف  افوقت افذي يشكل افللسطيييو  
م  قيمة افدرائب افت  تجبيها بلدية االحتالل وبافمقابل فافبلدية ال تيلق % 82

 %.4على افخدمات افت  تقدمها فهم سو  

 يصف افمستعمري  يسكيو  ف  محافظة افقدس
 0200بلغ عدد افمواقع االستعمارية وافقواعد افعسكرية اإلسرائيلية ف  يهاية افعام 

موقعاا، أما عدد افمستعمري  ف  افدلة افغربية فقد بلغ  840بية ف  افدلة افغر 
 . 0200مستعمراا يهاية افعام  536,932

م  افمستعمري  يسكيو  ف  محافظة افقدس % 8694ويتدح م  افبيايات أ  
مستعمراا ف  افقدس  199,647مستعمراا ميهم  093,987حيث بلغ عـددهم حواف  

 00افشرقية، وتشكل يسبة افمستعمري  إفى افللسطيييي  ف  افدلة افغربية حواف  
فلسطيي ، ف  حي  بلغت أعالها ف  محافظة افقدس  022مستعمر مقابل كل 

 .فلسطيي  022مستعمر مقابل كل  94حواف  
 

أفف م  حملة افهويـة  55جدار افدم وافتوسع يحرم أكثر م  
 افمقدسية م  اإلقامة بمديية افقدس

  افمتوقــع أ  يصــل طــول جــدار افدــم وافتوســع بيــاء علــى بيايــات معهــد أريــج مــ
، وتشير افتقديرات حسب مسـار %90كم، اكتمل ميه  342فألبحاث افتطبيقية يحو 

افجدار إفى أ   مساحة اسأراد  افللسطييية افمعزوفة وافمحاصرة بي  افجدار وافخط 
مـ  % 0092يسبته حـواف   أي ما 0200ف  افعام  0كم 942اسأخدر بلغت حواف  

أراٍض زراعيــة ومراعــ  وميــاطق  0كــم 858مســاحة افدــلة افغربيــة، ميهــا حــواف  
غابـــات،  0كــم 46مســتغلة كمســـتعمرات وقواعــد عســـكرية و 0كـــم 003ملتوحــة، و

 73ويعــزل افجـدار يهائيــا حــواف  . أراٍض مبييـة فلســطييية 0كــم 02باإلدـافة إفــى 
ة أفف يسمة، تتركز أغلب افتجمعات ف  افقدس تجمعاا يسكيها ما يزيد على ثالثمائ

تجمعا يسكيها ما يزيد على ربع مليو  يسمة، كما حرم افجدار أكثر م   08بواقع 
أفف م  حملة هوية افقدس م  افوصول واإلقامة بافقدس، باإلدافة افى ذفـك  52

افـف يسـمة وتعتبـر  452تجمع سكاي  يقطيهـا مـا يزيـد علـى  037يحاصر افجدار 
 .قلقيلية أحد اسأمثلة افشاهدة على ذفك مديية

 محتلة م  أرض فلسطي  افتاريخية% 45أكثر م  
كمـا هـو فـ  يهايـة افعـام  ةمليو  يسمة ف  فلسـطي  افتاريخيـ 11.8يعيش حواف  

% 50ويشـكل افيهـود مـا يسـبته  0كـم 27,000وافت  تبلغ مساحتها حواف   0200
بييمـا . م  افمساحة افكلية فألراد % 45م  مجموع افسكا  ويستغلو  أكثر م  

مــ  % 05مــ  مجمــوع افســكا  ويســتغلو  حــواف  % 86  تبلـغ يســبة افللســطيييي
مساحة اسأرض، مما يقود افى االستيتاج با  افلرد افللسطيي  يتمتع بأقل م  ربـع 

 .وذ عليه افلرد االسرائيل  م  االرضافمساحة افت  يستح

 شهريا وحدة سكيية جديدة ف  افمستعمرات 0555
هجمة شرسة على اسأراد  ف  فلسطي ، طافت االعتداءات أكثر  0200شهد افعام 

أفـف شـجرة  07أفـف دويـم بافمصـادرة، او افتجريـف أو افحـرق، وأكثـر مـ   08م  
بافبيئــة افللسـطييية، وكــذفك أعليــت مثمـرة تــم تـدميرها، اسأمــر افــذي يعيـ  اإلدــرار 

أفـف وحـدة سـكيية  79سلطات االحـتالل عـ  افمصـادقة علـى أقامـة مـا يزيـد علـى 
 .تركزت ف  افمستعمرات ف  محيط افقدس

 عاما خلف افقدبا  15أسيرا أمدوا أكثر م   15
افللســـطيييي  فـــ  افســـجو   اسأســـر وصـــل عــدد  0200مـــ  افعـــام  آذار فــ  شـــهر
ة، اسير  00و أسيراا إدارياا  093، م  دميهم أسيراا  82622 إفىالسرائيلية ا وافمعتقالت

 08بافمستشـلى، وهيـاك  08اسـيراا مريدـاا، مـيهم  722طلال اسيراا، وحـواف   075و
اسـر  معتقلـي  مـا قبـل إتلاقيـة  025وزراء سابقي ، باإلدافة إفى وجود  7يائباا، و

 05ا خلـف افقدـبا ، مـ  دـميهم عام 02اسيراا ميهم أكثر م   39أوسلو، امدى 
 . عاما ف  اسأسر 05أسيراا قدوا ما يزيد ع  
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 نيسان   /إبريل   03

 يـنـيـسطـلـفـال ر ـيـاألس وم ــي
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ذكر  يوم اسأسير افللسطيي ، تحل  أبريل م  كل عام، \ف  افسابع عشر م  ييسا  
هذه افذكر  اسأفيمة، افت  يحييها شعبيا ف  افوط  وف  مخيمات افلجوء وافشتات ومعه 
أحرار افعافم ف  كل مكا ، فتسليط افدوء وتذكير مدع  افديمقراطية وحقوق اإليسا  
ف  افعافم بهذا افجرح افللسطيي  افيازف معاياةا فألالف م  اسأسر  افللسطيييي  ف  

 . سرائيل  افبغيضسجو  وزيازي  اإلحتالل اإل
 

، إستطاعت افمقاومة افللسطييية 0970أبريل م  عام  \فل  افسابع عشر م  ييسا  
م  سجو  ( اسأسير محمود بكر حجازي ) افباسلة أ  تخرج أسيرا فلسطيييا هو 

اإلحتالل يتيجة عملية تبادل فألسر  مع قوات اإلحتالل االسرائيل ، وميذ ذفك افيوم، 
ذا افيوم بيوم اسأسير افللسطيي ، بإعتباره يوما ملعما بافبطوفة أطلق شعبيا على ه

 .وافيدال يحييه كل عام افى جايب يدافه افيوم  دد اإلحتالل إلطالق سراح اسأسر 
 

حساسية أفما و افقدايا أكثر م  ف  سجو  اإلحتالل اإلسرائيل ، وتعتبر قدية اسٍأسر  
قامة افدوفة افحرية ل أج ل م ف  مسيرة يدافه افطوي، شعبيا افللسطيي عيد  وافعودة وا 

افللسطييية افمستقلة وعاصمتها افقدس افشريف، وال تكاد تخلو عائلة فلسطييية م  
 . إكتوائها بأفم ومعاياة سج  أحد أفرادها أو أكثر ف  افسجو  اإلسرائيلية

 

خمس افشعب افللسطيي   تشير إحصاءات يادي اسأسير ووزارة شؤو  اسأسر ، إفى ا و 
حيث يقدر عدد عمليات االعتقال دد  ،قد دخل افسجو  ميذ بداية االحتالل اإلسرائيل 

م  أبياء افشعب % 02أكثر م  أ  أي ( 922.222) قرابة 0917ميذ عام  شعبيا
 .طرق مختللةبافللسطيي  قد دخلوا سجو  االحتالل فلترات و 

 

معتقالا، ومعسكرا فجيش االحتالل،  07م  أكثر  ويتوزع اسأسر  افللسطيييي  على
، سيئة افصيت وافسمعة تمارس فيها كل أيواع افتعذيب افجسدي ومراكز توقيف وتحقيق

أسير، كا   020وافيلس  دد اسأسر ، وف  حاالت كثيرة أدت سأستشهاد أكثر م  
افذي إستشهد تحت وطأة افتعذيب ف  سج  مجدو ف   أخرهم اسأسير عرفات جرادات

 .افث وافعشري  م  فبراير افميصرمافث
 

  

 4755  وأسيرةأسيرا 

 6455 أسيرا يعانون من أمراض مختلفة 

 655 أسيرا منذ ما قبل إتفاق أوسلو 

 501 أسيرا محكوما مدى الحياة 

 61 داخل سجون االحتالل ةأسير 

 235  الثامنة عشرما دون أسيرا ًطفال  

 35 طفال أسيرا دون سن السادسة عشر 

 14  في المجلس التشريعي الفلسطينينائبا 

  161 معتقال إداريا بدون تهمة أو محاكمة 

 66  عاما 22أسيرا مضى على إعتقالهم أكثر من. 

  25 أسيرا مضى على إعتقالهم أكثر من ربع قرن. 

 

 إحـصـائـيـة 

 الـبـواسـلرى ــسلـأل

 لسجون االسرائيليةبا

 فهل يستفيق الضمري العاملي
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 0207عام  ميسرة أبو محديةإىل الشهيد األسري  0694من الشهيد األسري يوسف اجلبالي عام 

 يوم األسري الفلسطيينيف 

 نيسان  /أبريل  03

 شهداء احلركة األسرية

 شهيدا أسريا (  023) 

ف  تحٍد صارخ فكل افمواثيق وافقوايي  افدوفية افخاصة بحقوق اإليسا  وحقوق اسأسر ، 
وعلى مسمٍع ومرأ  م  افعافم أجمع، تمارس دوفة اإلحتالل اإلسرائيل  يوميا أبشع 
أسافيب افتعذيب وافتحقيق دد اسأسر  افللسطيييي  افعزل داخل سجويها اإلجرامية، 

اسأحيا  إما بقتل اسأسير، أو افتعمد بإعاقته إعاقة حركية أو عقلية متسببة ف  كثير م  
يتهاءا بإصابته بافعديد م  اسأمراض افخطيرة وافخبيثة وافمزمية كأمراض ‘دائمة، وفيس 

 . افقلب وافسرطا  وافلشل افكلوي وافشلل افيصل 

دا ف  افثافث ومع إرتقاء اسأسير عرفات جرادات إب  بلدة سعير قداء مديية افخليل، شهي
وافعشري  م  فبراير افماد ، جراء افتعذيب ف  أقبية افتحقيق اإلسرائيلية ف  سج  
مجدو، واسأسير ميسرة أبو حمدية إب  مديية افخليل افذي أستشهد ف  افثاي  م  افشهر 

 سج  إيشل اإلحتالف افجاري، ف  مستشلى سوروكا افعسكري اإلسرائيل  بعد يقله م  
بتدهور حافته جيدا علم ت تاإلحتالل كايسلطات علما أ  د، افطب  افمتعميتيجة اسأهمال 

افصحية حيث كا  يعاي  م  مرض افسرطا  افميتسر ف  أجزاء كبيرة م  جسده، وبذفك 
ترتلع أعداد اسأسر  افذي  إرتقوا شهداء ف  سجو  وأقبية افتحقيق اإلجرامية فدوفة 

موا إفى قوافل شهداء شعبهم على مذبح شهيدا أسيرا، فييد(  027) اإلحتالل، إفى 
 .افحرية وافخالص م  يير اإلحتالل افبغيض

عشرات اسأسر  افذي  أستشهدوا  تلك اسأعداء م  شهداء افحركة اسأسيرة ٌيداف إفيها 
بعد إطالق سراحهم بأيام أو أسابيع، متأثري  بأمراض ورثوها ع  افسجو  كاسأسير 

.. شهيد زهير فبادة واسأسير افشهيد مراد أبو ساكوت افشهيد أشرف أبو ذريع واسأسير اف
 . وافقافلة تطول

 

 

 ستشهدوا نتيجة التعذيبأ أسيراً   ( 73 )

 المتعمدنتيجة اإلهمال الطبي أستشهدوا سيراً أ  ( 53) 

 عمد بعد اإلعتقال مباشرةمتنتيجة القتل الأستشهدوا اسيراً   ( 64) 

 بعدما أصيبوا بأعيرة نارية وهم داخل المعتقالتأستشهدوا أسرى   ( 6) 

صور توضيحية لبعض أساليب التحقيق 

 اإلجرامية في سجون اإلحتالل اإلسرائيلي

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  نستذكر... الـفـلسطـينـي   األسـيـر  يـوم  فـي          

    
    

 يتقدمون صفوف شعبهم... األسرى البواسل أصحاب املبادرات الوطنية  

 

 
 

 

 ضال

خالل مسيرة يدافه افطويلة وافمستمرة دد  ف  افمعتقالت وافسجو  شعبيا افللسطيي تعد تجربة 
م  أقدم افتجارب افعافمية، إذ بدأت هذه افتجربة افمريرة مع صدور وعد بللور افمشئوم اإلحتالل، 

ستخدمت سلطات االيتداب إحيث ، ، افذي أعطى وطياا قومياا فليهود ف  فلسطي 0907عام 
افحركة افوطيية افللسطييية افت  كايت تكافح دد االيتداب افبريطاي  افسجو  فكسر إرادة 

افبريطاي  م  جهة، ودد افتسهيالت افت  قدمتها افحكومة افبريطايية فلحركة افصهيويية الحتالل 
 .فلسطي  م  جهة أخر 

 

وسطر اسأسر  افللسطيييو  أروع شهادات افعز وافكرامة وافصمود أمام جالديهم وسجاييهم، 
وتعرض ، افللسطيي  فعمليات قمع وحشية وزج باآلالف م  أبيائه ف  افمعتقالتوتعرض افشعب 

اسأسر  افللسطيييي  فلتعذيب افشديد، وحرموا م  أبسط افحقوق اإليسايية افت  كللتها افمواثيق 
افدوفية فألسر  ف  افحروب وافصراعات، ومورست بحقهم وبحق عائالتهم أعمال ترقى إفى جرائم 

 .دد اإليسايية افحرب وافجرائم
 

بلعل افصمود اسأسطوري افذي يجسده أسرايا افبواسل ف  باستيالت ومعتقالت اإلحتالل، أمام هافة 
افتعذيب وافقهر افذي يمارس عليهم، فقد أفشل أسرايا كل مخططات افمحتل م  تحقيق أي م  

ومراكز افتحقيق أهداف قهر شعبيا وسجيه وترهيبه، وذهبت كل محاوالته افقمعية، ومئات افسجو  
وافتعذيب، أدراج افلشل افذريع فدوفة اإلحتالل اإلسرائيل ، سأ  شعبيا وأسرايا فهموا جيدا تلك 

 .افمخططات واسأهداف افخبيثة فلعدو، م  كسر إرادتهم وحرفهم ع  مسيرة افيدال
 

رهاب محققيه، فإيهم أيدا  كسروا وفدال ع  إفشافهم فتلك افمخططات بصمودهم أمام أفة قمعه وا 
أبواب عزفهم ف  سجو  ال تدخلها افشمس، وأبدعوا بافتواصل واإليخراط بمسيرة يدال شعبهم، 
فيذهلوا عدوهم وافعافم وهو يشاهدهم ف  كل مرحلة يدافية جديدة يتقدمو  صلوف شعبهم 

 .بافمبادرات افوطيية افت  تعط  زخما وحراكا كبيرا فمسيرة افيدال دد هذا افمحتل افغاصب
 

ائهم افخاوية، وفكرهم افيداف ، وم  تقاسم مصيرهم واسأمهم واحالمهم بافحرية، جسدوا وبأمع
 .وحدتهم افت  جعلوها صمام أما  فوحدة شعبهم ومصيره

 
 
 

 وثيقة الوفاق الوطين 

    0229عام 

إيطالقا م  دورهم افتاريخ  ف  
مسيرة يدال شعبهم دد اإلحتالل 

أسرايا افبواسل بلعل اإلسرائل ، أبدع 
بإخراج وحدتهم ومصيرهم افمشترك، 

وثيقة افوفاق افوطي  فتشكل مرجعا 
فبياء افوحدة افوطيية أساسيا وطييا 

 .وتجسيدها بي  مكويات شعبيا
... االمعاء اخلاوية 

 الغضب الشعيبوقود 

 ضد اإلحتالل

ما زافت بطوالت وتدحيات أسرايا 
ف  افسجو  اإلسرائيلية تشكل وقودا 

فتلجير افغدب افشعب   وزخما كبيرا
دد ممارسات اإلحتالل على اسأرض 

، حيث شكلت إدرابات ودد أسرايا
اسأسر  ع  افطعام ووصول افبعض 
ميهم فحاالت افخطر، سببا كافيا 
إليتلاض افجماهير افللسطييية ف  
أرجاء افوط  افمحتل دد اإلحتالل 

 .وقطعا  مستوطييه
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 وإما شهداء مرفوعني على أكتاف شعبهم... إما أحياء مرفوعي اجلباه 

 بـطـوالت أسطـوريـة يـجـسـدهـا أســرانـا إلنـتـزاع حــريـتـهـم 
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ْم إّننا َنْهـَوى الظـالَما  يا ظالَم الّسـجِن َخيِّ

 ليَس بعَد الّسـجِن إال فجـُر مجـٍد يَتَسامى         

 الـشـهـيـد األسـيـر مـيـسـرة أبـو حـمـديـة 

حافته افصحية يتيجة إصابته بمرض افسرطا  وتلشيه رغم كبر سيه و 
سده جراء اإلهمال افطب  افمتعمد م  قبل ما تسمى ف  أيحاء ج

هذا اإلحتالل افمجرم افمجرد م   مصلحة افسجو  اإلسرائلية، إال أ 
كل معاي  اإليسايية رفض طلبه اسأخير، بأ  يقد  أخر أيامه بي  
عائلته وأبياءه، مع علم افمحتل مسبقا أ  بقاء هذا اسأسير على قيد 

دة، فكيه رفض ودرب بعرض افحائط كل افحياة ال تتجاوز أيام معدو 
 .مياشدات افهيئات اإليسايية وافحقوقية ومياشدة أهله وأبياءه

 

أبى هذا افمحتل، مثبتا يوما بعد يوم أيه فوق كل افشرائع وافمواثيق 
وافمعاهدات افدوفية افت  تدعو فحماية اسأسر  ورعايتهم وافحلاظ على 

ياسته افقديمة افجديدة حياتهم داخل افسجو ، رفض سأ  هذه ه  س
دد شعبيا وأسرايا بشكل خاص، فم  يعجزو  افييل م  إرادته 
وصموده، يلجأو  سأفف وسلة وسيلة فقهرهم أو عزفهم أو قتلهم، وما 
تعمد اإلهمال افطب  افذي حصل مع اسأسير افشهيد افلواء ميسرة ابو 
حمدية سو  إحد  وسائلهم افدييئة افت  يسلطويها فوق رقاب 

 .ساد أسراياوأج
 

فافشهيد اسأسير أبو حمدية افصاب بمرض افسرطا  ف  مراحله 
اسأخيرة وافميتشر بأجزاء كبيرة ف  جسده، رفدوا إطالق سراحه كحافة 

...!!! إيسايية، ثم رفدوا عالجه وأكتلوا بحبة أكامول تعطى فه يوميا
هؤالء فيسوا سو  أغبياء، سأيهم ظيوا أ  حبة أكاموفهم ستخدعيا 

 .وتخدع أحرار ف  افعافم
 

فه افشرف وافعلى أ  يستشهد على يد سجاييه، سأيه دافع ع  حريته 
وحرية شعبة وقداياه افعادفة، وفهم افخزي وافعار سجايوه وأسيادهم 
سأيهم تجردوا م  كل معاي  اإليسايية أمام رجل كهل تميى أ  ير  

 .أبياءه ف  أيامه اسأخيرة

 اوي ـيسـعـر الـامـس( ي ــحـد الـيـهـشـال) ر ـيـاألس

ف  أيتظر شافيط آخر سأيال حريت ، بموجب صلقة ال يحترم بيودها افمحتل،  "
تلك افجملة افقصيرة افت  أطلقها هذا اسأسير، ... " سأيتزعها باإلدراب ع  افطعام

  فم تللت اسأيظار عيد يطقه بها، فك  يوما بعد ي ذهل عدوه، وي لاجأ افعافم، وي عط
دروسا عظيمة ف  افيدال فزمالءه ف  افسجو  وفشعبه افرازح تحت اإلحتالل، 

حتى يوميا هذا، فم  0200-9-0م  تاريخ اسأسير افمدرب ع  افطعام هذا 
يعييه أ  يدخل بإدرابه اسأسطوري ع  افطعام، موسوعة غيييس أو عجائب هذا 

شعبه افمدطهدة، افزما ، فكيه فقط أراد أ  يعايق حريته افمسلوبة، وكرامة 
ويمسح اسأسى ع  جبي  أمه وأمهات فلسطي  افمقهورة بلراق أبيائهم ف  سجو  

 .اإلحتالل
سامر هذا اسأسير افصامد صمود جبال فلسطي ، يرفض كل حلول سجايه 

 فمديية افحبيبة افقدس افمحتلة، تهحريته وعودإدرابه فييل على  افمجتزئة، ويصرّ 
أ  يعود حرا غير مكترث أكا  حيا يقبل هو ترابها، أم كا  شهيدا تحتديه ه  

 .بترابها، فكالهما سواٌء عيده ما دام ترابها ه  وجهته اسأوفى بعد اسأسر

 أيـمـن شـراونـة ( الـمـبعـد ) األسـيـر الـحـر 

متحديا كل  يوما، خاصها هذا اسأسير بإدرابه اسأسطوري ع  افطعام، 010
افظروف واإلجراءات وافعقابية افت  كايت ت لرض عليه وعلى زمالئه اسأسر ، فكا  
مصمما على كسر عيجهية هذا افمحتل افغاصب افذي يتلذذ على عذابات شعبيا، 

ا  يدرك أ  إستمراره باإلدراب ع  افطعام قد يودي بحياته إفى مصاف وك
افشهداء، فكيه فم يلكر يوما أ  هذا افعدو م  افغباء افذي يجعله يظ  أ  غزة 
فيست كافدلة، ورفح فيست كجيي ، فم يدرك هذا افمحتل أ  كل شبر م  أرض 

بأرده،  وأرض  فلسطي  ه  عزيزة حرة إرتوت بدماء اسأالف م  شبعيا افمتمسك
أجداده وأباءه، وظ  ساذجا أ  إبعاده فألسير شراوية إفى غزة، سيلقده فلسطيييته 

 .وأرده افت  أحبها، وف  يجد هياك م  يستقبله ويرفعه على اسأكتاف كأالبطال
وافق شراوية على افعيش ف  غزة وفيس اإلبعاد سأ  غزة ه  افوط  أيدا م  
افميظور افذي ال يلهمه عقول افصهايية، وافق شراوية سأ  افعيش بحرية وسط 

عاما  09أبياء شعبه ف  غزة وفو بعيدا ع  أهله، ال يقار  بخياره افثاي  بقداء 
 .  ف  سجو  افقهر اإلحتالفية

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يف سطور .... الشهيد األسري ميسرة أبو محدية 

 

 

 

كا  يعلم شهيديا أيه فم يعد أمامه افكثير م  افوقت فعيش، وأ  أيامه باتت معدودة يظرا فلحافة 
فذا فقد كايت ... افسيئة افت  وصل إفيها بعد إيتشار مرض افسرطا  ف  اماك  عديدة ف  جسده

 .أمييته اسأخيرة أ  يقد  ما تبقى فه ف  هذه افحياة بي  أبياءه وعائلته
 

 وم ف  اإلفكتروييات ، حاصل على دبل 0909سير ميسرة أبو حمدية م  مديية افخليل وفد عام اسأ

  .واإلعتقالدرس افحقوق ف  جامعة بيروت وفم يكمل افدراسة بسبب ظروف افمالحقة م  افقاهرة و 

 افتاريخ ف  جامعة اسأقصى ف  غزة بافمراسلة ،كا  يدرس خالل سجيه. 

 0919فعام باتحاد طالب فلسطي  يتماء إل بتهمة اإل  وأعتقل، 0919عام  يخرط ف  صلوف افثورةإ. 

 ما بي  افكويت وسوريا وفبيا   بييما كايت يتيقل، 0972-0919عتقل عدة مرات ف  افلترة بي  أ

 .كا  يعتقل كلما كا  يعود فلدلة افغربية إعتقاالا إدارياا  االرد ، حيثو 

 أثياء  0972سوريا، حيث كا  قد إيتمى إفيها ف  افعام كرات حركة فتح ف  فبيا  و فتحق ف  معسإ

عتقافه عام إافجرمق افكتيبة افطالبية، وجر   ف  فبيا  كا  مقاتالا ف  كتيبة. دراسته ف  افقاهرة

 .، حيث تم ابعاده م  افمعتقل فألرد 0979داريا حتى افعام إ 0971

 0999مكتب اإليتلادة عام م  ثم و  0979عام اسأرد  بوجهاد بدء افعمل مع مكتب افشهيد أب 

 .حيث كا  برتبة مقدم على سلسلة رتب ميظمة افتحرير 0999بق  حتى عام و 

   فلدلة  0999م ، فكيه عاد ف  عا0990رفدت إسرائيل دخوفه مع افعائدي  بعد إتلاق أوسلو ف

بعد تدخل افرئيس افشهيد أبوعمار، وعمل ف  افتوجيه افسادس و افغربية إثر إيعقاد افمؤتمر افوطي  

 .يتقل فلعمل ف  اسأم  افوقائ  ، وهو دابط متقاعد برتبة فواءإياس  برتبة عقيد فلترة قصيرة ثم افس

 كا  يعود تاريخ بعض افتهم فعام تهام طويلة دده و إ، وتم توجيه الئحة 0220-2-09ف   عتقلأ

-0-00عاماا، وف  تاريخ  02حكم بافسج   0222-1-0أي قبل أوسلو، ف  تاريخ  0990

فم يكتل  اإلدعاء افعسكري اإلسرائيل  بافحكم فاستأيف افحكم، وتم افحكم عليه بافسج   0227

 .عاما 99افمؤبد 

  متزوج وفديه أربعة أبياء0229  عام عميد وم  ثم أحيل إفى افتقاعد برتبة فواء فرقّ  فرتبة ،. 

  تدخم ف  افغدة افدرقية كا  يعاي  م  قرحة ف  افمعدة وارتلاع دغط افدم وورم ف  ميطقة افرقبة و

بسبب إصابته بافسرطا  افذي ما فبث إيتشر ف  أيحاء متلرقة م  تدهورت حافته افصحية  مؤخراو 

اإلحتالل، ما أد  إلستشهاده ف  افثاي  م   جسده بسبب اإلهمال افطب  افمتعمد م  إدارة سجو 

 .شهر أبريل افجاري

 

 
م  أبرز رواد افشهيد اسأسير أبو حمدية يعد 

حتلظ إحيث  ،افوحدة افوطييةومجسدي 
ف  افعمل متواصل بعالقات قوية وتعاو  

افثوري مع معظم أطياف افحركة افوطيية 
داخل افسجو  اإلسرائيلية افللسطييية 

  .م  أقصى افيسار إفى أقصىوخارجها 
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  ـة ديـمـو حـرة أبـسـيـد مـيـهـشـال

 وز ـلـت الـزيــر بـطـعـمـال

 

 

 عيسى قراقع وزير شؤون األسرى والمحررين: بقلم 

فم تأت ساعته بعد، غاب وعاد، اختار أول افربيع فيبوءته افقادمة، 
أيه ميسرة أبو حمدية ... وتعطر بزيت افلوز وتكلل بتاج افمالئكة 

افذي فاجأيا بموته افصعب ، فاجأ اإلسرائيليو  بقدرته على تجاوز 
 .حدود افموت

يده تاركا اآل  محموال على أكتاف حكايتيا افقديمة افجديدة، مسترسال ف  يش
وراءه خمسة آالف أسير وأفف حبة دواء وسرير فارغ إال م  رطوبة جسده 
ودمه،فم يعط افسجايي  وقتا فيلكوا قيده، أو يكتبوا تقريرا أو يستدعوا طبيبا، أو 

 .يجتمعوا فيتخذوا قرارا حول حيرة افموت عيدما يدحك فلحياة

وافمؤبد ف  افعطاء، افرجل  ميسرة أبو حمدية افجيرال افعجوز افمتأبد ف  افثورة،
افذي حول افسج  إفى معبد ، وافلراغ إفى مدرسة، افمعلم فلتاريخ وافجغرافيا 
ودروس افحساب وأفوا  افلصول اسأربعة، افمستعص  على اسأفم ميتشيا بروحه 

 .افصاعدة

افجيرال افعجوز افذي الحقوه قبل االعتقال وبعد االعتقال، طردوه م  زيزاية إفى 
م  سج  إفى آخر، فكا  يطردهم دائما بافحدور وكثرة اسأسئلة أخر ، و 

ستأخذيا افحياة إفى : افموجعة، كا  يملك أسرار افيجوم ويتحد  افجالدي  قائال
طبيعتها، سأ  فيا هياك ظال تحت افزيتوية افقديمة، وسيبزغ افيوم افجديد على 

 .طريقتيا سأ  هياك آثار سأقداميا ال زافت وادحة

حمدية افياطق باسم افشهداء افذي  سقطوا وباسم افذي  سوف  ميسرة أبو
يسقطو  قهرا ومردا عيدما تدور اسأمراض ف  أجسادهم سية وراء سية، ويغلق 
افسجايو  أمامهم يوافذ افقلب، وال يبقى سو  رقصات افموت تحلق حول 

 .أرواحهم افشاردة

خدرة بأدوية هو افشاهد على ما يجري ف  تلك افغياهب افمعتمة، أجساد م
افمسكيات، معاقي  ومشلوفي  تساقطت أطرافهم واختيقوا باسأوجاع، كل يكتب 

 .وصيته قبل افلجر، ويختبئ ف  جسده افمحطم وييتشر ف  افغياب

هو افذي رأ  كيف سقط افشهداء أبو هدوا  وزكريا عيسى وزهير فبادة،وعرفات 
وافجسد يغل  ويبرد، حمى جردات وأشرف أبو ذريع، بال وداع، افوقت كا  سيلا، 

 .وصراخ وعدم

 

أجساد معلقة على اسأمل، درب مقلر، أرواح معلقة أجراسا 
تيتظر كأسا م  افماء ترويها وتيكسر، وال تسمع ف  افليل 

 .إال صوت افحديد يقطع ظل افمردى، ييحرهم وال ييام

أيها افقادم ف  تابوت، ايظر وراءك ال : ميسرة أبو حمدية
متحدة وال عافما ييتصر فثقافة حقوق اإليسا ، تجد أمما 

وفكيك تيظر أمامك فتجد شعبك ييهض م  أبديتك افبيداء، 
فيتوجك قمرا ف  افسماء، كأيك فم تتأخر ع  مواعيدك ف  

 .خليل افرحم 

ميسرة أبو حمدية أيت عدت، يزفت ع  صليبك، سأيهم فم 
يصلبوك، وهم عادوا إفى افسج  يبحثو  ع  بقاياك م  

سائل و خربشات ملغومة باسأمييات، فشهداؤيا يعودو  ر 
أحياءا، وافقتلة يعودو  أمواتا ف  شكل أحياء، يختيقو  

 .بأشباحيا وأعماريا افطوال

ميسرة أبو حمدية أيت عدت، يجوت م  أفف سرطا  
: احتالف ، قاومت افوباء ف  افسجو ، وأيزفت كل اسأقيعة 

بطيئة بحق اسأسر ، أقيعة افدوفة افت  تمارس افجريمة اف
افدوفة افت  ذبحت افسالم ف  جسدك، أقيعة افدوفة افت  
صارت دوفة سجو  تطارد افحرية وافقيم اإليسايية ف  كل 
مكا ،أقيعة دوفة افقراصية افت  اكتشلتها م  افداخل، ف  
افزيزاية وف  افبوسطة وعلى سرير افمشلى وف  حقول 

 .افقمح

ف  أعاف  افجليل، وأيا اب  أيا م  وفدتي  افخيل : قلت فهم
فغة اسأرض ودواف  افخليل، أيا اب  كوفية وبحر وقدس وماء 
وجامع وكييسة، أيا م  زرعتي  أم  برفق سأكو  ايا، هيا 
وغدا ف  افدوء وافيصر وافصالة وعودة افالجئي  

 .وافمعذبي 
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  مـيـعـاد مـع مـيـسـرة

 
 جواد بولس: بقلم 

مديية بال رائحة وال . دائماا كايت فدي كامرأة تصطيع افشهوة. افسبع-فم أحّب مديية بئر
ف  كل مرّة دخلتها، أو عبرت ميها، أحسست أيها تليق أكثر بافخسارة وبافمقابر، . أيوثة

 .افصحاري وافرمال أو كساحات فمعارك، كتلك افت  ف  قصص
بئر افسبع كايت طريقيا ف  أواخر افثمايييات حي  سرت قوافل افمحامي  فتيهب افرمل 

فسيوات أيهكتيا افمسافات . افيقب“ أيصار”قبل ساعات افلجر وصوالا إفى سج  
آالف م  أبياء فلسطي  يقلوا إفى حيث افهباء وافدياع، رمال تحّوفت إفى . وافشمس

ترافعيا عيهم، أيا ورفاق  م  افمحامي  . ملحمة افخيام وافلهب يّص جديد ف  يصوص
ميها . ف  تلك افمسيرة، وحاوفيا أ  ال يبقوا أرقاماا ف  سلر افقمع االحتالف  اإلسرائيل 

ف  افذاكرة أبقت تلك افمديية عتمة، وربما تذكارات . عبريا وميها عديا بافخيبات وافوجع
 .“افيكبة”قام فهزائم ما زافت تتتابع على وقع م

صباحات افقدس، ف  افعادة، . ف  افجو رياح كأّيها مراسيل غدب. كا  افهواء ساخياا
طرّية وميعشة، فكّ  صباح اسأحد افماد  الءم ما وصلت رواية وكتب، عيدما ايشّقت 
سماء وأرض وقام م  بي  اسأموات م  داس افموت بافموت فيصعد افى افسماء فادياا 

ا ع  غير قصد، تماماا كما يليق . ئةكل افبشر م  افخطي كا  افجو خماسييياا مزعجا
: بافحكايا افكبيرة افت  رحل أبطافها وتركوا وراءهم ميراثاا سيكو  ويبقى ككل ميراث

خوة أعداء  .مدعاة فقتاالت بي  افبشر، طامعي  وشرهي ، وا 
“ سوروكا”شلى مست. بدأت رحلت  مبّكراا قاصداا تلك افمديية افت  فم تك  يوماا عذراء

وجهت ، حيث يرقد اب  فلسطي  ويعاي  على طريق آالمه م  طعية افجيد، خطاة 
كأيي  على شوك، أسرع ك  أصل عيد ميسرة أبو . افعصر، يسقويه افخّل وافحيظل
 !فماذا تتركوي  هيا وحيداا؟: حمدية، افذي أخافه هياك يصرخ

حيّاء على وجه قردة، ييتصب ف  افبهو افرئيس  فمبيى حديث يزيد افمكا  بشاعة، ك
تمّر أمامه وتشعر كأّيك تمرُّ م  أمام يافورة تبقبق . “ب  غوريو ”تمثال كبير فرأس 
ف  كل مرّة أمرُّ م  هياك، أحاول أ  ال أفتلَت فمودع افوجع وفك  . غطرسة وشماتةا 

 .تبقى افجروح، دوماا، يّداحة
خلت، فل  زيارت  افسابقة . فم أجد ميسرة ف  غرفته ف  قسم اسأمراض افسرطايية

وجهه كا  كوجه م  فارقت  م  أحّبائ  قبل أ  سّلموا . عرفت أ  افمرض قد تمّك  ميه
 .افوديعة ورحلوا

. صرخت ببعض افكالم. م  بعيد فويه كافليمو . كا  ف  غرفة افعالج افكيماوي
عوي  صرخوا بوجه ، حجبوا عي  افرؤية ومي. اعتردي  ثالثة يشبهو  أفواح افخشب

تيقّيت أيه على قيد افحياة وبدأت معركت  . سمعت عّيته م  بعيد. م  افوصول إفيه
كايوا كجيد ذفك افزما ، غالظاا قساة، عقوفهم ف  يعافهم وال يجيدو  م  افلغات . معهم

 .إاّل فغة افمطارق وافرماح
يصله رفع . بعد عراك، يجحت بافدخول عيده وافجلوس بجايبه. أعيد ميسرة إفى غرفته

على وجهه بسمة ذفك . افعلوي واتكأ بظهره على افسرير فصار شموخه أمام  أكمل
 .بسمة مليئة بافدفء وافوقار وتخل  كثيراا م  أفم. افرجل افشجاع

تحّدثت ياقالا ما ف  جعبت  م  أخبار وقلق عليه وصالة فشلائه وعودته إفى عرييه  
 .سافماا معافى

 

ع  ودعه ما أعرفه وأكثر، فافطعية ف  سأل وتساءل وكا  يعرف 
. خاصرته وافخّل يمأل صدره وافطريق وصلت إفى محطتها اسأخيرة

تحّدث . افمرض أصاب، أّول ما أصاب، مريئه. كا  صوته خافتاا
طلب أ  أيقل افسالم سأهله وتميى أ  . ببطء وفك  بكبرياء ميادل

به ومع قدية حّملي  افتحية فكل م  وقف إفى جاي. ير  أحّبته هياك
بعزة عاشق عّبر ع  شوقه فتراب افوط ، وبلرح . أسر  فلسطي 

عصلور حّلق على جياح أمل وأميية أ  ال يطول بقاؤه ف  
افمستشلى، فهو مشتاق فيعود إفى رفاقه ف  افسج ، شركائه ف  

 .افهم وافحلم
كايت ذراعه افيسر  مربوطة بطرف افسرير وكذفك كايت ساقه 

بهدوء قائد . ، فيزيلوا تلك اسأصلاد“أفواح افخشب“صرخت بـ. افيميى
أعادي  . وكبريائه، طلب أ  أكفَّ ع  مخاطبتهم ومطافبت  إياهم

بسرعة إفى حديثيا، حيث يجيد هو فغة افحب واسأمل، وأجيد أيا 
بايت على وجهه عالمات . “فما يقوفه افغبار فلسرو”اإلصغاء 

ه كا  ثقيالا وميهكاا، يصحته بأ  يحاول افيوم فما تعّرض ف. افتعب
طلبت م  افممردة أ  . بعد مكابرة اعترف بأيه يشعر بآالم شديدة

: قبل أ  ييام أخذ بيدي وبقلبه دغط وقال. تسقيه بعض افمسك 
 .سّلم على جميع اسأحبة، أيتظرك يوم افثالثاء

عائداا، مررت  ف  ذفك افبهو، ميسرة ف  سريره ييام بهدوء ميادل 
يبه ثالثة جّردوا م  آدميتهم وتحّوفوا إفى بلطات بجا. ويحلم كعاشق

افيوم علِّق على ”فيروز ف  فصحها تصل  . أركب سيارت . متحّركة
صوته يغلب صوت فيروز . وجه قلب ميسرة ف  راحت . “خشبة

أترك هؤالء افمخلوقات ال تطلب ميهم فك تلك : ويمأل افلداء
اتيح عزتيا ويياشي  كأيه يقول ف  أتركهم، هذه اسأصلاد مل. اسأصلاد

كراماتيا، أتركها فه  سروجيا فلعال ومراكبيا فلغيم وافسماء، أتركها 
 .أقلاالا على دمائرهم ووصمات عار ستبقى على جبييهم

فيروز تيه  . أبتعد ف  افرمل. أغادر تلك افمديية افت  ال أحب
فتعل  أ  هذا هو يوم عظيم سأ  افحكمة دوماا تكو  مع . صالتها

 .على درب اآلالم م  يسير
أبتعد ع  مكا  افخسارة، وأترك ميسرة يائماا على افغيم، كم كيَت 

فك افمجد وافعزة وفهم افعار وافذفة، وف  وعدي فك . حكيماا يا عزيز
 .أ  يلتق  ف  ثالثاء حتماا ستأت 

مدير الوحدة القانونية في : المحامي جواد بولس 

 نادي األسير الفلسطيني

 

 66  2013 أبريل....  28العدد 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شاب أرجنتيين يضرب عن الطعام تضامنا مع األسرى الفلسطينيني

 حبياته رسالة حلكومة اإلحتالل ليفدي األسري سامر العيساويبيبعث 

                                  

، تداميا  0200-0-02حتى  0200-0-0أدرب ع  افطعام م  افشاب اسأرجيتيي  فيصل تابيا، افذي 
يعل  فيها  مع اسأسر  افللسطيييي  ف  سجو  اإلحتالل اإلسرائيل ، بعث برسافة ملتوحة فلحكومة اإلسرائيلية،

    .، ف  سابقة ه  اسأوفى على مستو  افتدام  مع اسأسر فداءه اسأسير افعيساوي بحياته
 

يظراا فلحافة افصحية افحرجة فألسير افللسطيي  سامر  : رجيتيي  ف  رسافته وقال افمتدام  اسأ 
افعيساوي، وبموجب اتلاقيات جييف وبروتوكوالتها اإلدافية فيما يخص افقايو  افدوف  اإليساي  
وحسب ما يدميه اإلعال  افعافم  فحقوق اإليسا  افذي اعتمدته افجمعية افعمومية فألمم 

، أتقدم أيا فيصل سيرجيو تابيا اسأرجيتيي  افجيسية 0909اسأول عام  كايو  02افمتحدة ف  
فلجمعية اإلسالمية افعافمية فحقوق اإليسا ، أتقدم   وبصلت  مدافعأا ع  حقوق اإليسا  ورئيساا 

فلحكومة اإلسرائيلية بطلب استبداف  باسأسير سامر افعيساوي ف  سجيه وأدفع حيات  ثمياا 
اإلسرائيلية سيوات ف  افسجو   02افللسطيي  سامر افعيساوي افذي أمدى إ  اعتقال أخ   .فحريته

هو اعتقال غير قايوي  إذ تم  0200وتم اطالق سراحه ف  صلقة افتبادل افت  تمت ف  عام 
إ  سامر . م  دو  أية تهم موجهة دده وبدو  محاكمة عادفة 0/7/0200اعتقافه ثايية ف  

 .مة اإلسرائيلية افوحشية افت  تمارسها بال توقف وال هوادةيمثل افوجه اإليساي  فسياسة افحكو 
 

تقوم اسرائيل باعتقال افللسطيييي  إداريا بياء على أدفة تقدمها افمحكمة افعسكرية : وأداف 
بجلسات مغلقة، وتبرر ذفك بأيها تقوم بحماية يلسها م  افهجمات ددها وفك  مع ابقاء مصادر 

افتعذيب افوحش  وافمعاملة افمسيئة إذ تغط  جسمه  افمعلومات سرية، وسامر هو دحية
وافت  ظهرت ف  اقصى حاالتها عيدما توجه سامر . افكدمات افت  سببتها فه افشرطة اإلسرائيلية

مع عائلته فتعرض  09/00/0200افذي يجلس حافياا على كرس  متحرك إفى افمحكمة بتاريخ 
افقاد  اسأسرائيل  افذي فم يحرك ساكياا حتى  م  افشرطة اإلسرائيلية إفى اإلهاية وافدرب أمام

مع يداء سامر وصراخه بعد أ  تم جره ع  كرسيه افمتحرك ودربه على صدره م  قبل افحراس 
 .افمحيطي  به

 :فإلطالع على افرسافة كاملة بافلغتي  افعربية واإليجليزية عبر افرابط افتاف  
http://pead.ps/index.php?act=post&id=3479 

 رئيس دائرة شؤون املغرتبني 

يبعث برسالة حتية وإعتزاز 

 للمتضامن األرجنتيين 

بعث تيسير خافد، عدو افلجية افتيليذية 
ف  ميظمة افتحرير افللسطييية، رئيس 
دائرة شؤو  افمغتربي ، برسافة تحية 

اسأرجيتيي  فيصل فابيا، وتقدير فلشاب 
افمتدام  مع أسر  افحرية ف  سجو  
اإلحتالل، وافذي أبد  إستعداده فلداء 
اسأسير سامر افعيساوي بحياته وفق رسافته 

 .افت  بعث بها فلحكومة اإلسرائيلية
وف  افرسافة، حيا تيسير خافد، هذا 
افموقف افبطوف  فلمتدام  اسأرجيتيي ، 

رجيتيي  افصديق وحيا م  خالفه افشعب اال 
على تداميه مع افيدال افعادل فلشعب 
افللسطيي  م  أجل افعودة وافحرية 
قامة افدوفه افمستقلة  واإلستقالل وا 

 .وعاصمتها افقدس
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يسجاما مع اسأهداف  تحت رعاية افسيد افرئيس محمود عباس رئيس افسلطة افوطيية افللسطييية، رئيس ميظمة افتحرير افللسطييية، وا 
يطالقا م  دور جامعة افيجاح افوطيية ف  مجال افحراك افوطي ، وم   افسامية افت  قامت م  أجلها ميظمة افتحرير افللسطييية، وا 

افمستو  افعافم ، ومما يقتديه افودع ف  فلسطي  م  إيلتاح على افكلاءات افوطيية ف  افمهجر وافشتات، افمعـطيات افراهية على 
وتلعيل دورها ف  خدمة افوط ، فإ  دائرة شؤو  افمغتربي  بميظمة افتحرير افللسطييية وجامعة افيجاح افوطيية تيظما  بافتعاو  مع 

 : عيدا م  افخالفات افسياسية وافلكرية افللسطيييي  ف  كل مكا ، مؤسسات وأفرادا؛ ب
 (آن أن نعود ) املؤمتر العاملي األول لألكادمييني الفلسطينيني يف املهجر والشتات  حتت شعار 

 

 

 

 

 :أهداف المؤتمرمن 
   بياء جسور افتواصل وافتعاو  وافتيسيق بي  اسأكاديميي

وافشتات وقطاعات افتعليم افللسطيييي  ف  بلدا  افمهجر 
 .وافبحث افعلم  ف  افوط 

   تحديد افمجاالت افت  يمك  افتعاو  فيها بي  اسأكاديميي
 . افللسطيييي  وافمؤسسات افعلمية افوطيية

   تحقيق افتواصل افلعال بي  اسأكاديميي  افللسطييي  ف
افمهجر وافشتات، وبي  افوط  ومؤسساته اسأكاديمية 

 .وافعلمية
 ة م  خبرات اسأكاديميي  افللسطيييي  ف  بالد اإلفاد

 .االغتراب
   بياء مؤسسات بحثية مشتركة بي  اسأكاديميي  افمغتربي

 .وافمؤسسات افعلمية افللسطييية

 :محاور المؤتمر
آفاق افتعاو  بي  اسأكاديميي  افللسطيييي  ف  افمهجر  .0

 .وافشتات وافمؤسسات افعلمية ف  افوط 
ييهض به اسأكاديميو  افللسطيييو  افدور افذي يمك  أ   .0

 .ف  تطوير افبحث افعلم  وافعمل اسأكاديم  ف  فلسطي 
 .مقترحات يمك  طرحها فتحقيق أهدافه .0
ايتظام عقد اسأكاديميي  ف  افمهجر وافشتات ف  رابطة أو  .0

 .يحوها
تجارب افشعوب اسأخر  ف  مجال افتعاو  بي  افمغتربي   .2

 .يجاحات، أو إخلاقاتوافوط  اسأم، وما تحقق م  
 

 لخدمة بلدهم والمساهمة في تجسيد حلم الدولة

الخبرات الفلسطينية حول العالم تستعد للمشاركة 
في أول مؤتمر أكاديمي على أرض الوطن 

 لفلسطيني المهجر والشتات

 
يستعد افعشرات م  اسأكاديميي  افللسطيييي ، وأصحاب افخبرات افعلمية افمتميزة 

افمهجر وافشتات، فلقدوم إفى وطيهم فلسطي  فلمشاركة ف  أعمال أول ف  بلدا  
مؤتمر علم  يعقد على أرض افوط  فألكاديميي  وذو افشهادات افعلمية افعليا 
افذي  تركوا بصمات وادحة بعلمهم وتخصصاتهم ف  بلدا  افمهجر افت  يقيمو  

 .فمجالفيها، ويال بعدهم أرفع اسأوسمة افعلمية وافدوفية ف  هذا ا
وف  هذا افصدد، أودحت افلجية افتحديرية افقائمة على تيظيم افمؤتمر، أ  
أعداد كبيرة م  افخبرات افللسطييية افمتميزة، سارعت فلمشاركة ف  هذا افمؤتمر 
فور اإلعال  عيه، وفاقت اسأعداد افمشاركة ما كايت افلجية تتوقعه، ما يدفل على 

طيي  أييما هجر وشرد بعيدا ع  أرده وشعبه، معاي  اإليتماء افمتجذرة ف  افللس
باإلدافة فلحماسة واإليدفاع اسأصيل فخدمة قديتهم وافمساهمة ف  ودع افلبيات 
اسأوفى فلدوفة افللسطييية افعتيدة، وف  افمقدمة ميها بياء افمؤسسات افعلمية 

يما وافتربوية افقادرة على جعل شعبيا ف  مصاف افدول افمتحدرة وافمتقدمة، ال س
أ  هؤالء افمشاركو  قد أبدعو ف  مجاالت تخصصهم وبحثهم وفاقوا يظرائهم ف  

 . افدول افت  يعيشو  فيها
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 خالل مؤتمر صحافي في مقر منظمة التحرير الفلسطينية

 

 : يعلنتيسير خالد، رئيس دائرة شؤون المغتربين 

 إنطالق  أبريل اجلاري موعد /العاشر من نيسان 

 والشتات املهجر  الفلسطينيني يفكادميينيألمي األول لـالـعـر الـمـؤتـمـلا

 

 

أعل  رئيس دائرة شؤو  افمغتربي  ف  ميظمة افتحرير تيسير 
، ع  افعاشر وافحادي  00/0/0200 خافد، يوم افثالثاء
افمقبل موعدا فبدء أعمال افمؤتمر افعافم  عشر م  ييسا  

اسأول فألكاديميي  افللسطيييي  ف  افمهجر وافشتات، ف  
 .افحرم افجديد فجامعة افيجاح بمديية يابلس
بمقر ميظمة افتحرير وقال خافد خالل مؤتمر صحل  عقد 

هذا افمؤتمر افذي يأت  تحت 'بمديية رام اهلل، إ  افللسطييية 
محمود عباس، سيشارك فيه يخبة هامة م  رعاية افرئيس 

افعلماء واسأكاديميي  افللسطيييي  افمقيمي  ف  افمهجر 
وافشتات، م  مختلف افتخصصات افعلمية، حيث بدأت 
افتحديرات فعقد هذا افمؤتمر، ميذ حواف  افعام، م  خالل 
تشكيل فجية تحديرية م  ممثلي  ع  دائرة شؤو  

ث توفت افتحدير فلمؤتمر بما افمغتربي  وجامعة افيجاح، حي
ف  ذفك االتصال بافعلماء واسأكاديميي ، وسلاراتيا، واتحادات 

عداد افبيايات واسأدبيات وافوثائق  .'جافياتيا، وا 
جاء بمبادرة م  جامعة ' افهام'وأشار إفى أ  هذا افمؤتمر 

افيجاح افوطيية، حيث تقاطع مع إستراتيجية دائرة شؤو  
ور افتواصل بي  أبياء افجافيات افمغتربي ، فبياء جس

افللسطييية ف  افخارج وافوط ، فخدمة افوط  واالستلادة م  
خبرات وكلاءات أبياء شعبيا، وتيمية وتطوير قدراته افعلمية 

 .واسأكاديمية وتطوير افتعليم بكافة مستوياته
وفلت رئيس دائرة شؤو  افمغتربي  إفى أ  م  جملة أهداف 

تواصل وافتعاو  وافتيسيق بي  افمؤتمر بياء جسور اف
اسأكاديميي  افللسطيييي  ف  بلدا  افمهجر وافشتات 
وقطاعات افتعليم وافبحث افعلم  ف  افوط ، وتحديد افمجاالت 
افت  يمك  افتعاو  فيها بي  اسأكاديميي  افللسطيييي  
وافمؤسسات افعلمية افوطيية، إدافة إفى تحقيق افتواصل 

ف  افمهجر وافشتات، وبي  افوط   افلعال بي  اسأكاديميي 
ومؤسساته اسأكاديمية وافعلمية، واإلفادة م  خبرات 

 .اسأكاديميي  افللسطيييي  ف  بالد االغتراب
 

وأداف أ  افمؤتمر يهدف أيدا إفى تشجيع اسأكاديميي  افمغتربي  على افعودة، وتوجيه 
يما ف  افتخصصات اإليسايية، تكريسا أبيائهم فالفتحاق بافجامعات افللسطييية، وال س

فلتواصل مع فلسطي  اسأرض واإليسا ، وافسع  إفى بياء ائتالف ييتظم فيه اسأكاديميو  
افللسطيييو  ف  بالد االغتراب، ييظمو  م  خالفه أمورهم، ويوحدو  كلمتهم، ويرفعو  اسم 

على صعد افعوفمة  بلدهم وقديتهم عافيا ف  كل مكا ، اسأمر افذي ييسجم مع افمتغيرات
وثورة افمعرفة واالتصال؛ وكذفك إزافة افعقبات افت  تحول دو  افتعاو  بي  اسأكاديميي  

 .افللسطيييي ، واإلفادة م  تجارب افشعوب اسأخر 
بدوره، قال رئيس فجية افتحدير فلمؤتمر يحيى جبر، إ  افمؤتمر يعافج خمسة محاور 

يي  افللسطيييي  ف  افمهجر وافشتات وافمؤسسات آفاق افتعاو  بي  اسأكاديم: رئيسية ه 
افعلمية ف  افوط ، وافدور افذي يمك  أ  ييهض به اسأكاديميو  افللسطيييو  ف  تطوير 
افبحث افعلم  وافعمل اسأكاديم  ف  فلسطي ، ومقترحات يمك  طرحها فتحقيق أهدافه، 

رابطة أو يحوها، وتجارب وايتظام عقد اسأكاديميي  افللسطيييي  ف  افمهجر وافشتات ف  
افشعوب اسأخر  ف  مجال افتعاو  بي  افمغتربي  وافوط  اسأم، وما تحقق م  يجاحات، أو 

 .إخلاقات
ويوه جبر إفى أ  االتصاالت مع اسأكاديميي  ف  افشتات ال تزال جارية، حيث يزداد أعداد 

أبياء افوط  م  افداخل افمشاركي  ف  افمؤتمر باستمرار، مشيرا إفى أ  افمؤتمر سيدم كافة 
 ، وم  قطاع غزة أيدا(09عرب )أيدا 

م  جايبه عرض مدير عام دائرة شؤو  افمغتربي  عل  أبو هالل بعدا م  أوراق افعمل 
 .افت  ستعرض خالل يوم  افمؤتمر، وأهم افيقاط افت  سيعردها افمشاركو 

 

 67  2013 أبريل....  28العدد 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 
 

 65/54/1560األربعاء : الــيـوم األول 

 الحرم الجديد/  مسرح األمير تركي بن عبد العزيز : المكان * 

 التسجيل 6072 -6022

  الـجـلـسة اإلفـتـتـاحـيـة

6072- 02085 

 يحيى جبر أستاذ علم اللغة والمشرف على دائرة المعارف الفلسطينية . د.رئيس الجلسة أ

 النشيد الوطني الفلسطيني .6

 يحيى جبر أستاذ على اللغة والمشرف على دائرة المعارف الفلسطينية. د.أ/ كلمة اللجنة التحضيرية  .1

 هللا  حمدد رامي .أ/  كلمة رئيس الجامعة  .0

 ف.ت.السيد تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية في م/ كلمة رئيس دائرة شؤون المغتربين  .4

 السيد إسماعيل التالوي/ الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم كلمة اللجنة  .5

 نائب رئيس جامعة ليل الفرنسية/ كلمة البروفيسور نبيل الحجار  .6

 ( أبو مازن ) كلمة األخ الرئيس السيد محمود عباس  .7

 إســتـراحـة قـهـوة  00022 -02085

 نحو مـد جسور الترابط/  الخبرات األكاديمية الفلسطينية بين الوطن والشتات    / 61:  45  – 66:55:  الجلسة األولى   
 الحرم الجديد/   المعهد الكوري الفلسطيني المتميز لتكنولوجيا المعلومات: المكان * 

 لوطنية جامعة النجاح ا/ قسم العلوم السياسية   –كلية اإلقتصاد والعلوم اإلدارية / نايف أبو خلف .د: رئيس الجلسة 

00022- 00005 
 ف .ت.علي ابو هالل مدير عام دائرة شؤون المغتربين في م. أ

 دور األكاديميين الفلسطينيين في المهجر والشتات في دعم وتطوير التعليم في فلسطين

00005-00072 
 المغرب  –بروفيسور محاضر بالقانون الدولي والعام والعالقات الدولية بكلية الحسن الثاني / مصطفى جفال . د.أ

 اّفاق التعاون االكاديمي والبحث بين األكاديميين الفلسطينيين في الشتات والوطن

00072- 00085 
 السويد -بجامعة لوند بروفيسور محاضر في أمراض السكري والغدد الصماء / جالل تنيرة . د

 تجمع األطباء الفلسطينيين في اوروبا بين التحدي واإلنجاز

00085 - 00022 
 غزة  -باحثة في أصول التربية / الباحثة نهلة قيطة  / المانيا  -باحث في علوم العمل والتخصص / باسل قيطة . د

 إستثمار الكفاءات الفلسطينية في المهجر والشتات

00022- 00005 
 الواليات المتحدة األمريكية  –تكساس  –المدير التنفيذي في معهد الكيمياء الحيوية / محمد الغول . د

 بناء الجسور عبر العالم مع فلسطين في مركز االهتمام

 ختام الجلسة /  نقاش 00085 -00005

 غـداء 08022 -00085

 نحو مـد جسور الترابط/  األكاديمية الفلسطينية بين الوطن والشتات الخبرات /  65:  45  – 64:55:  الـجـلسـة الـثـانـيـة  
 

 الحرم الجديد/   المعهد الكوري الفلسطيني المتميز لتكنولوجيا المعلومات: المكان * 

 جامعة النجاح الوطنية / مدير مركز المصادر التعليمية للغات / الشافعي  بالل. د: رئيس الجلسة 

08022- 08005 
 فرنسا  –نائب رئيس جامعة ليل /  نبيل الحجار . د.أ

 دور الفلسطينيين المغتربين نحو الوطن األم

08005- 08072 
 أستراليا -بروفيسورة محاضرة في دار الفكر لألبحاث والتنمية التربوية /  ابتسام ابو دحو .د.أ

 للوطن الفلسطينيين األكاديميين لعودة االستراتيجي التخطيط

08072- 08085 
 المانيا  –باحث في المعهد الوطني األلماني للقياسات /  محمد الصالحي .د

 قلب في الوطن وجسد في المهجر: األكاديميون الفلسطينيون في أوروبا

08085- 05022 
 الجزائر  –بروفيسور محاضر بجامعة هواري بومدين /  فوزي بو دقة .د.أ

 الداخل والخارج من اجل بحث علمي فلسطيني فاعلتعاون األكاديميين الفلسطينيين في 

05022- 05005 
 رجل أعمال وكاتب صحفي في صحيفة األيام الفلسطينية /  صادق الشافعي .أ

 إنتماء أعمق وانخراط أوسع لألكاديميين الفلسطينيين في الوطن

 ختام الجلسة/  نقاش  05085 -05005

 نماذج فلسطينية في اإلبداع العلمي واألكاديمي   /  67:  05  – 66:55:  الـجـلـسـة الـثـالـثـة  
 الحرم الجديد/   المعهد الكوري الفلسطيني المتميز لتكنولوجيا المعلومات: المكان * 

 ف.ت.مدير عام دائرة شؤون المغتربين في م/ األستاذ علي أبوهالل : رئيس الجلسة 

09022- 09005 
 الواليات المتحدة األمريكية –بروفيسور محاضر بجامعة كاليفورنيا /  بسام فرنجية . د .أ

 تعليم اللغة العربية في الواليات المتحدة األمريكية

09005- 09072 
 بلغراد  –بروفيسور محاضر بجامعة أونيون /  مؤمن أبوعرقوب . د .أ

 الرؤيا لتحقيق التنمية المستدامة 

09072- 09085 
 بريطانيا  –بروفيسور محاضر بجامعة ليفربول /  نصري البرغوثي .د.أ

 تحسين الخبرات التعليمية للطالب من خالل نموذج التعاون الفعال 

09085- 03022 
 المملكة العربية السعودية  –محاضرة بجامعة حائل /  نهى حمدان .د

  وق االنسان مدى تمثل طلبة نهاية المرحلة األساسية في األردن لمبادئ حق

 نهاية اليوم االول/ نقاش  03072 -03022

 أمسية فنية +  عشاء   00072 -06072

 

 اتـيـالـعـج فـامـرنــب

 املؤمتر العاملي األول لألكادمييني الفلسطينيني يف املهجر والشتات

 فلسطني –جامعة النجاح الوطنية 

65-66/4/1560 
     

 15  2013 أبريل....  28العدد 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 66/54/1560الخميس : اليوم الثاني 

 نماذج فلسطينية في اإلبداع العلمي واألكاديمي/  66:  65  – 57:05الـجـلـسـة الـرابـعـة  

 الحرم الجديد/   المعهد الكوري الفلسطيني المتميز لتكنولوجيا المعلومات: المكان * 

 جامعة النجاح الوطنية  –قسم اللغة العربية /  عبد الخالق عيسى . رئيس الجلسة د

6072- 6085 
 المغرب  –محاضر بكلية الحقوق بجامعة الرباط /  كمال إسماعيل .د

 المنتوج األكاديمي الفلسطيني ثروة وطنية ذو قيمة مضافة في المهجر والشتات

6085- 02022 
 الكونسورسيوم فرنسا وإيطاليا –محاضر في علم اإلجتماع والعلوم اإلنسانية /  ناجي الخطيب .د

 تقييم المناهج الجامعية العلمية في الجامعات الفلسطينية،تعليم التنمية العالمية المستدامة

02005- 02072 
 أثينا  –تكنولوجية بروفيسور محاضر بالهندسة الكيميائية في الجامعة ال/  عدنان شحادة . د.أ

 وسائل التعاون بين الجامعات في الوطن والجامعات اليونانية

72 002 - 02085 
 محاضر وباحث في علم اإلجتماع بجامعة حيفا /  نهاد علي . د

 تمثيل فلسطيني الداخل في التعليم العالي في اسرائيل
 نقاش 00005 -02085

 استراحة 00072 -00005

 االنشغال األكاديمي الفلسطيني بالقضية الوطنية/   60:  65  – 66:05:  الـجـلسـة الـخـامـسة  
 الحرم الجديد/   المعهد الكوري الفلسطيني المتميز لتكنولوجيا المعلومات: المكان * 

 ف.ت.دائرة شؤون المغتربين في م/ عقل طقز . د: رئيس الجلسة 

00072- 00085 
 الواليات المتحدة األمريكية  –أوهايو  –بروفيسور محاضر بعلم الجغرافيا في جامعة أكرون /  غازي فالح . د 

 الجغرافيا السياسية للصراع الفلسطيني االسرائيلي

00085- 00022 
 اإلمارات -كاتب وصحفي بصحيفة الخليج اإلماراتية /  أمجد عرار . أ 

 التعاون بين المغتربين والوطنتجارب الشعوب األخرى في مجال 

00022- 00005 
 كندا  –محاضرة في مجال اللجوء والهجرة بجامعة يورك تورنتو /  فداء أبو غزالة . د 

 انتقال الذكريات االيجابية وبناء الهوية الوطنية الفلسطينية

00005- 00072 
 الواليات المتحدة األمريكية  –تلاير بروفيسورة محاضرة في األدب المقارن بجامعة مون/  نجاه رحمان . د 

 الترجمة والتحول إلى السياسة في الفن الفلسطيني المعاصر

00072- 00085 
 المانيا  –باحث ومحاضر في الهندسة الكيميائية بكلية براونشفايغ /  عالء حلحولي . د 

 دور الشباب الفلسطيني حول العالم

 نقاش 07005 -00085

 غداء 08005 -07005

 هموم البحث العلمي الفلسطيني بين الوطن والشتات/  65:  45  – 64:65:  الـجـلـسة الـسادسة 
 الحرم الجديد/   المعهد الكوري الفلسطيني المتميز لتكنولوجيا المعلومات: المكان * 

 جامعة النجاح الوطنية  –مساعد رئيس الجامعة لشؤون الخريجيين / جواد فطاير . د: رئيس الجلسة 

08005- 08072 
 قطر  –محاضر في الهندسة اإللكترونية بجامعة تكساس /  خالد قراقع . د 

 طلبة البكالوريوس والبحث العلمي

08072- 08085 
 ُعمان  –بروفيسور محاضر بجامعة السلطان قابوس /  ماهر أبو هالل . د 

 الفلسطينينحو استراتيجية فعالة للبحث العلمي في الجامعات ومراكز البحث 

08085- 05022 
 غزة  –ُمدرسة في الرياضيات والتربية في وكالة الغوث الدولية /  يسرى المقادمة . د 

 رؤيا مستقبلية مقترحة لتطوير البحث العلمي في جامعات فلسطين في ضوء الخبرة االسرائيلية

05022- 05005 
 قطر  –بروفيسور محاضر بالهندسة الكهربائية في جامعة تكساس /  هيثم ابو الرب . د .أ

 أمثلة على التعاون المحتمل لمشاريع بحثية من أجل تطوير فرص البحث الفلسطيني

 ختام الجلسة / نقاش  05085 -05005

 خـبـرات مـتـخـصـصة /  67:  65  – 66:55:  الـجـلـسة السابعة 
 الحرم الجديد/   المعهد الكوري الفلسطيني المتميز لتكنولوجيا المعلومات: المكان * 

 جامعة النجاح الوطنية  –كلية الطب / طارق العدوان . د: رئيس الجلسة 

09022- 09005 
 الواليات المتحدة األمريكية  –بروفيسور محاضر ودكتور في األعصاب في جامعة هارفورد / محمد ميالد . د .أ

 علم االعصاب في تعلم عدم النسيان

09005- 09072 
 روسيا/ أكاديمية العلوم الروسية / رئيس قسم التأهيل الطبي /  وفيق الشاعر . د

 نظرية ومدخل جديد لعالج أمراض السمع والبصر والشلل الدماغي وباركنسون وغيرها

09072- 09085 
 أستاذ محاضر في تغذية اإلنسان بالجامعة األردنية أستاذا زائر بجامعة بيرزيت/  المصري خضر علي . د.أ

 التراث التغذوي في المجتمع الفلسطيني

 ختام الجلسة/ نقاش  03005 -09085

 إستراحة 03072 -03005

 64:  05  – 67:05  / الجلسة الختامية 

 الحرم الجديد / مسرح األمير تركي بن عبد العزيز : المكان * 

 جامعة النجاح الوطنية / كلية اإلقتصاد والعلوم اإلدارية  –قسم العلوم السياسية / حسن أيوب . د: رئيس الجلسة 
 الكلمة الختامية وقراءة التوصيات وتوزيع شهادات التقدير

 جولة سياحية داخل مدينة نابلس +  عشاء  
 

 16  2013 أبريل....  28العدد  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : الطالب ربيع عيد موجها كالمه إلوباما  

 ؟؟؟.. هل رأيت جدار الفصل العنصري يف طريقك
 

 

 م  افمزيد إسرائيل إلعطاء أم افسالم، لأج م  هيا إفى حقا جئت هل
 !"افللسطيي ؟ افشعب وتدمير فقتل افسالح

 !"؟ طريقك ف  افعيصري افلصل جدار رأيت هل"
 "!كوري؟ راشيل قتل م "
 

 افياشط وقف اإلسرائيلية، افجامعات م  وأكاديم  طافب أفف م  أكثر أمام
 افرئيس مقاطعا افديمقراط ، افوطي  افتجمع عدو عيد، ربيع افسياس 
 إلعطاء أم افسالم، أجل م  هيا إفى حقا جئت هل" : فه فيقول اسأمريك 
 جدار رأيت هل !"افللسطيي ؟ افشعب وتدمير فقتل افسالح م  افمزيد إسرائيل
 ."طريقك؟ ف  افعيصري افلصل

  

 هذه فلسطيييو ، افقاعة هذه ف  يوجد" : عيد ربيع  افعرب  افطافب وأداف
 تأكيد على ردًّا ،"افيهودي افشعب دوفة ال مواطييها، فكل تكو  أ  يجب افدوفة
 . إسرائيل دوفة ويمقراطية يهودية على أوباما

 

ا عيد وقال  ،"وأسلحتك بأموافك قتلت كوري راشيل كوري؟ راشيل قتل م " :أيدا
 خالل غزة ف  االحتالل قتلها افت  اسأمريكية سالماف ياشطة إفى إشارة ف 

 .فلسطييية ميشآت هدم م  جرافاته ميع محاوفتها
  

 م  عدد عليه وهجم أوباما، فخطاب عيد مقاطعة فحظة بافصراخ افجمهور وبدأ
 يديه، ف  افقيود وادعي  افقاعدة، خارج عييف بشكل واقتادوه اسأم  رجال

 .حوفه افصحافيي  م  كبير عدد تجمع إثر سراحه إلطالق ذفك بعد وادطروا
 فللسطي  افحرية" :عيد خروج بعد صرخوا افقاعة داخل آخري  طالباا  أ  يذكر
 .افقاعة م  إخراجهم أيداا  وتم ،"مرات عدة

 
 

عـيد والـرئـيس  يعـربالـطـالب 

 ...باراك أوباما

 عام فلسطي  داخل عيلبو  بلدة إب  افللسطيي  افعرب  افشاب إيه
 يكو  أ  شعبه، وكرامة كرامته أبت بلد، حركة يشطاء وأحد ،84

 افذي  افصلاقي  افطبافي  افصهايية افحدور أعداد م  عدد مجرد
 ف  دوفة أقو  رئيس أمام افمهمة  بهذه فيقوموا مسبقا أفرزوا
 فدوفتهم وأكبر أكبر دعم جالبإست ف  ويلاقا طمعا افعافم

 .افحقيقيي  اسأرض أصحاب حساب على اإلحتالفية،
 

 بشكل اإلستيكارية أسئلته وجه افذي اسأصيل، افللسطيي  ربيع إيه
 فيحرج وجهها به، تلحق قد فعقوبة حساب أو خوف دو  مباشر
 فتسمع، جئت أيت عذر، فديك يعد فم فه وفيقول افعافم، أمام أوباما
   ؟؟..بلاعل أيت فما شعب ، حكاية وعرفت معتس قد وها

 

 طيلة وكأيه فيسمع، جاء م  وأسمع افشجاع، ربيع فعلها فقد يعم
 كل ف  افهادر فلسطي  صوت ع  أطرشا كا  افمادية افسيي 
 إيبر  أ  وبعد افيوم فك  وعذر عذر أفف فه يلتمس افدييا، بقاع
 حكومة تدعمه افذي باإلحتالل افمكبل شعبه رسافة إليصال ربيع
دعاءات أكاذيب تيطل  ال أ  افملروض م  صار افرئيس، هذا  وا 

 ع  سمع افكل ربيع، ورأ  سمع فافكل أحد، على افصهايية
 أسوء رأ  افجدار، رأ  بافعافم دوفة أكبر رئيس أ  حتى افجدار،
 اسأمريكية افمتدامية قتل ع  سمع افكل برفي ، جدار م  بكثير

 فماذا يلسه سئل حتما افذي افرئيس، ذاه مواطية كوري، رائشيل
 اسأرض؟ هذه على تلعل جاءت وماذا قتلت؟

 11  2013 أبريل....  28العدد 

 

في زيارة لدولة اإلحتالل اإلسرائيلي، وأثناء خطابه في ما 

في القدس المحتلة في الحادي " مباني األمة " يسمى 

المنصرم، تفاجأ الرئيس األمريكي والعشرين من مارس 

باراك أوباما وأمام أكثر من ألف من طلبة الجامعات 

اإلسرائيلية بمن يقاطع خطابه من الطلبة ويوجه له العديد من 

األسئلة إحتجاجا على دعمه األعمى لسياسات الدولة العبرية، 

 9على حساب حقوق الشعب الفلسطيني



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقاومة األبرتهايد اإلسرائيلي
 ؟؟... هل ستحقق فلسطين ما حققته جنوب افريقيا

 

 

 

 حول فلتثقيف اإلسرائيل ، اسأبارتهايد مقاومة أسبوع فعافيات افعافم أيحاء ف  مختللة مجموعات تيّظم افتواف ، على افسابعة فلسية
 وفدعم وافشتات، 84وافـ 93افـ أراد  ف  -افثالثة بمكوياته افللسطيي  افشعب على تؤثر وافت  افعيصرية إسرائيل وممارسات سياسات
 ميها االستثمارات وسحب إسرائيل فمقاطعة افللسطيي  افمدي  افمجتمع فيداء تستيد وافت  ( BDS ) إسرائيل فمقاطعة افعافمية افحملة
 .عليها افعقوبات وفرض

 : ألول مرة في فلسطين 

 أسبوع مقاومة األبرتهايد اإلسرائيلي 
 فكرة يشأت افعيصري، افتمييز مقاومة ف  فريقياإ جيوب تجربة غرار على

 حملة فكرة وفدت حيث غزة، قطاع ف  االسرائيل  االبرتهايد مقاومة سبوعأ
 سياسيا سرائيلإ بمقاطعة تقد  وافت  ،0225 عام بارتهيداسأ مقاطعة

 .افحملة هذه ف  عافمية مديية 052 شاركت وقد كاديميا،أو  قتصادياا  و 
 افت  افلعافيات، م  ساسياأ جزءا شكل افذي افشباب على افحملة فكرة عتمدتأو 

 .افللسطيي  افشأ  ف  مختصي  عدة مع دوفية فقاءات عدة تتدم 
 حيث افسابقة، تافسيوا ف  واسعي  واهتماماا  يجاحاا  اسأسبوع فعافيات القت فقد

 .افميصرم افعام خالل افعافم أيحاء جميع م  مديية 92 م  أكثر فيها شاركت
 وافتجديد فإلبداع مرجعية اإلسرائيل  اسأبارتهايد مقاومة أسبوع أصبح كما

 تيوعت و تعّددت حيث افللسطييية، افحقوق كافة أجل م  افيدال وتوحيد
 افثقافية وافيشاطات دراتوافمحا اسأفالم عرض فتشمل اسأسبوع يشاطات

 .وافبيايات افعرائض وكتابة وافمظاهرات

 على وافعمل أبارتهايد، كدوفة إسرائيل وفهم تصوير على اسأسبوع فعافيات تركز 
 اسأبارتهايد يظام على افشرعية يدل  افذي إسرائيل، مع افدوف  افتواطؤ إيهاء

 هاماا مرجعاا اإلسرائيل  اسأبارتهايد مقاومة أسبوع فعافيات وتشّكل .اإلسرائيل 
 عليها افعقوبات وفرض ميها االستثمارات وسحب إسرائيل مقاطعة فحملة

(BDS)،  إسرائيل مع افدوف  افتواطؤ إليهاء فعافية افطرق أكثر ه  وافت 
جبارها  مع فلتدام  أساساا فعافياته شكلت كما .افدوفية بافحقوق االفتزام على وا 
 .افبلدا  م  افعديد ف  فلعدافة االجتماعية وافحركات سأخر ،ا افشعوب يداالت

 
 

 : على ماذا تستند حملة مقاومة األبرتهايد اإلسرائيلي 

 وفلمقاومة افدوف  فلقايو  اإلسرائيل  اسأبرتايد مقاومة حملة تستيد
 ف  تجربته مستغال افللسطيي  افشعب يتبعها افت  وافشرعية افسلمية
 .وطي  تحرر حركات تجارب وم  افعيصري وافتمييز افكلاح

 ؟؟. القناع دولة ما لمقاطعة اسرائيل الجهد المبذول كافٍ 

 اسأبرتهايد أسبوع فعافيات شرف على افسية هذه افمطروح وافسؤال
 قاطعةفم ما دوفة قياعال كافٍ  افمبذول افجهد أ  هل هو ...اإلسرائيل 
 كبيرة افمقاطعة حملة بها قامت افت  االيجازات أ  علما اسرائيل،
 تحتلل مديية 052 هياك أ  حيث ملحوظا، تقدما تحدث زافت وال وأحدثت
 .االبارتهيد مقاطعة بحملة حافيا

 : سرائيلإمدى تأثير الحملة على 

 دد بافتصويت االوروبي  قيام عيه يتج وروباأ ف  ستلتاءإ 
  .فريقياإ ف  افعيصري كافلصل فلشرعية، فلةكمخا اسرائيل

  بافمستوطيات وروبية فمقاطعة خدمات االتصاالت افعاملةأحملة. 

 افمستوطيات أوروبا تشدد افقيود على بدائع 

 يجوم كرة افقدم يطافبو  بحرما  إسرائيل م  استدافة : أوروبا
 عاما 00أوروبا تحت س   بطوفة كأس

 رابطة طالب جامعة تورويتو تصوت على مقاطعة شركات : كيدا
 إلسرائيل داعمة

 يلإسرائ يصّوتو  اسأربعاء فمقاطعة” أكسلورد“تحاد طلبة إ. 
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http://bdsarabic.net/2012/12/07/%d8%a3%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%a8%d8%a7-%d9%86%d8%ac%d9%88%d9%85-%d9%83%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%af%d9%85-%d9%8a%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%88%d9%86-%d8%a8%d8%ad%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a5/
http://bdsarabic.net/2012/12/07/%d8%a3%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%a8%d8%a7-%d9%86%d8%ac%d9%88%d9%85-%d9%83%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%af%d9%85-%d9%8a%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%88%d9%86-%d8%a8%d8%ad%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a5/
http://bdsarabic.net/2012/12/31/%d9%83%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7%d8%a9-%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d8%a9-%d8%aa%d9%88%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%aa%d9%88-%d8%aa%d9%88%d8%a7%d9%81%d9%82-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d9%85%d9%82%d8%a7/
http://bdsarabic.net/2012/12/31/%d9%83%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7%d8%a9-%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d8%a9-%d8%aa%d9%88%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%aa%d9%88-%d8%aa%d9%88%d8%a7%d9%81%d9%82-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d9%85%d9%82%d8%a7/
http://bdsarabic.net/2013/02/25/%d8%a7%d8%aa%d8%ad%d8%a7%d8%af-%d8%b7%d9%84%d8%a8%d8%a9-%d8%a3%d9%83%d8%b3%d9%81%d9%88%d8%b1%d8%af-%d9%8a%d8%b5%d9%88%d9%91%d8%aa%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b1%d8%a8%d8%b9%d8%a7%d8%a1/
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 افشرقية افقدس ف  االستيطايية افيشاطات فمواجهة االوروب  االتحاد جهود تكثيف -0
 إسرائيل فد  افحقيق  افتدخل يشكل وبما افدوفتي  فحل تهديدا تشكل وافت  وحوفها

 ف  مستوطية بياء ميع بهدف افقوي االوروب  افلعل ورد ،اسأوروبية افمراقبة تيسيق -0
 .افميطقة م  افبدو ترحيل يشمل وبما (0 أي ) ميطقة

سرائيل االوروب  االتحاد بي  افشراكة اتلاق بيود تطبيق دما  -0  عدم يدم  وبما وا 
 .افتعامل ف  االفدلية على افمستوطيات ميتوجات حصول

 فيما تطبيقها افمتوجب افثيائية افترتيبات وكذفك بها افمعمول اسأوروبية افقوايي  تيليذ -0
 .افمستوطيات بميتوجات يتعلق

 وبما افمستوطيات فمساعدة االوروب  االتحاد برامج م  أي استخدام عدم م  افتأكد -2
 .افتقي  وافتعاو  فتعليموا االبحاث تمويل يشمل

 اسأوروب  االتحاد م  افمباشرة وغير افمباشرة االستثمارات أو اسأموال يقل ميع -1
 .افتحتية وافبيى افخدمات يشمل وبما فلمستوطيات

 على افمترتبة وافقايويية افمادية بافمخاطر وشركاتها اسأوروب  االتحاد مواطي  إعالم -7
 غير االستيطا  بأ  وافتذكير افمستوطيات ف  يوع أي م  خدمات تقديم أو ممتلكات شراء
 افدوف  افقايو  تحت شرع 

 .االستيطايية فلميشآت دعم أي ميع -9
 دخول ميع إمكايية وبحث االستيطايية افيشاطات على اسأوروبية افرقابة زيادة -9

 .اسأوروبية افدول إفى عيف أعمال يرتكبو  افذي  افمستوطيي 
 خارطة ف  جاء كما افشرقية افقدس ف  افمغلقة افللسطييية فمؤسساتا تحف درورة -02

 .افدوفية افطريق
 واالجتماعية افسياسية االقتصادية افتطوير مجاالت ف  افللسطييية افقيادة دعم -00

 .افشرقية افقدس ف  وافثقافية
 بمراقبة إسرائيليي  حكوميي  بروتوكول وموظلي  إسرائيليي  أم  رجال قيام تجيب -00
 .افشرقية بافقدس افقديمة فلبلدة زيارتهم عيد اسأوروبيي  افزوار كبار
 وخاصة افشرقية افقدس ف  افللسطييية افمؤسسات فدعم اسأوروب  افتيسيق تكثيف -00
 أ  على افدوفيي  حل على فلحلاظ وذفك االقتصادي -االجتماع  افمجال ف  افعاملة تلك

 .فدوفتي  عاصمة افقدس تكو 
 افشرقية افقدس ف  االسكا  مجال ف  وخاصة فلللسطيييي  افدعم توفير على افعمل -00
 افقديمة افبلدة يشكل وبما
 وهدم افسكا  وطرد افهويات سحب تجاه اسرائيل سياسات م  اسأوروب  افقلق بداءإ -02

 .افشرقية افقدس م  افللسطيييي  تهجير وسياسة افبيوت
 توفير عدم م  اسأوروب  فلقلق افمستو  رفيعة جتماعاتواال افبيايات كل ف  االشارة -01

طلاء االسعاف سيارات مجال ف  افمطلوبة افخدمات  ف  فللسطيييي  وافبوفيس افحرائق وا 
 .افشرقية افقدس

 

 

 

 افخدمات فتوفير كطريق افصح  افقطاع دعم -07
 .افشرقية افقدس ف  افللسطيييي  فلسكا  االجتماعية

 على ييلق ما ع  افتقارير وتقديم افمراقبة -09
 على ييلق بما مقارية افشرقية افقدس ف  اسأحياء
 .افغربية افقدس ف  اسأحياء

 افمياهج على افمحافظة درورة على افتأكيد -09
 افللسطيييي  فلسكا  افتعليم مؤسسات ف  افللسطييية

 .افشرقية افقدس ف 

 افشرقية افقدس ف  افعاف  افتعليم قطاع دعم -02
بداء  .افقدس بجامعة إسرائيل إعتراف عدم م  افقلق وا 

 افدرائب أموال بتحويل إسرائيل قيام على افتأكيد -00
 سلباا  يؤثر ميعها وأ  افللسطييية فلسلطة افللسطييية

 افسلطة وحث افشرقية افقدس ف  افمستشليات على
 .مستحقات م  عليها ما دفع على افللسطييية

 عدم م  اسأوروب  حاداالت قلق ع  االعراب -00
 افغربية افدلة م  افللسطيي  افشعب أبياء تمكي 
 افقدس ف  افعبادة أمكا  إفى افوصول م  غزة وقطاع
 .افشرقية

 مجاالت ف  افبافغ اسأوروب  افقلق ع  افتعبير -00
 على وافعمل افغربية افدلة ع  افشرقية افقدس عزل
 وافقدس افغربية افدلة بي  افللسطييية افسياحة تعزيز

 .افشرقية

 افقدس ف  افللسطيي  افخاص افقطاع دعم -00
 افتحتية افبيى مجال ف  االستثمار وعدم افشرقية
 .وافسياحة وافليادق

 افثقافية وافمؤسسات افللسطيييي  افليايي  دعم -02
 .افشرقية افقدس ف 

 افشرقية فلقدس افثقاف  افتراث على افمحافظة -01
 افهوية وحماية فتاريخيةا اسأماك  صياية خالل م 

 .افللسطييية

 افحرم على فلمحافظة اسأوقاف مع افتعاو  -07
 .مكايته على وافحلاظ وصيايته افشريف

 

 

 (03) م  مكو  تقرير شكل على جاءت
 دد ممارساتها ف  إسرائيل تيتقد جلها بيد

 فمقاطعة وتدعو افللسطيييي  افمواطيي 
 وتيسيق اإلسرائيلية افمستوطيات بدائع
 افعربية اسأحياء ودعم اسأوروبية افمراقبة

 .افشرقية افقدس ف 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :  اـأوروبـى بـرة األولـمـلـل

 “إسرائيل”ة ـعـاطـقـم ررـقـدا يـنـرلـإيفي ن بـيـمـلـعـاد املـحـتإ
 

 

أقر اتحاد افمعلمي  اإليرفيديي  باإلجماع ف  مؤتمره افسيوي افذي عقده أول أمس افخميس، اقتراحا بمقاطعة االحتالل  

 .اإلسرائيل  أكاديميا، فتكو  افمرة اسأوفى افت  يقر فيها اتحاد أكاديم  أوروب  مثل هذا االقتراح

بأيها دوفة عيصرية إفى وقف جميع أشكال افتعاو  افثقاف  واسأكاديم  مع االحتالل “ إسرائيل”افقرار افذي وصف ودعا 

 .اإلسرائيل ، بما ف  ذفك تبادل افطلبة وافعلماء واسأكاديميي ، باإلدافة فوقف افتعاو  ف  جميع افبرامج وافمشاريع افبحثية

تكثيف حمالت افمقاطعة وسحب االستثمارات وفرض افعقوبات دد دوفة ”ة على كما حّث افقرار يقابات افعمال اإليرفيدي

االحتالل افعيصري اإلسرائيل ، حتى ترفع حصارها ع  قطاع غزة واحتالفها فلدلة افغربية، وتلتزم بافقايو  افدوف  وجميع 

 .“قرارات اسأمم افمتحدة افخاصة بافقدية افللسطييية

أكد أ   :تحاد افمعلمي  افذي قدم اقتراح افمقاطعة وافمحادر ف  قسم افعمارة بمعهد دبل  فلتكيوفوجيا إعدو  –جيم روش 

ف  افعيصري أفظع م  تلك افت  كا  ييتهجها يظام اسأبرتهايد  ،سياسات االحتالل اإلسرائيل  افعيصرية دد افللسطيييي 

 .جيوب أفريقيا

افحملة اإليرفيدية فلتدام  مع فلسطي ، وافعدو افمؤسس ف  تجمع م  جايبه، وصف افدكتور ديليد اليدي، عدو 

، افقرار بافسابقة افتاريخية، كويه اسأول م  يوعه ف  افقارة اسأوروبية، داعيا جميع افيقابات (أكاديميو  م  أجل فلسطي )

 .اسأكاديمية اسأوروبية التخاذ خطوات مماثلة
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 االرض الخالدالجالية الفلسطينية تحيي ذكرى يوم 0 موسكو 

 
أقامت افجافية افللسطييية ومجلس افجافيات افعربية ف  روسيا االتحادية برعاية 

مهرجايا شعبيا حاشدا بمياسبة ذكر  يوم اسأرض افخافد، حدره  ،فلسطي سلارة دوفة 
 . حشد غلير م  ابياء افجافيات افعربية و افللسطييية واالصدقاء افروس

سلير دوفة فلسطي  فد  روسيا كلمة وخالل افحلل أفقيت افعديد م  افكلمات، أبرزها 
رئيس افجافية افللسطيية افدكتور وفيق ، وكلمات فكل م  فائد مصطلى. االتحادية د

افسيد اوفيغ فومي  ت افعربية افسيد حسا  يصر اهلل و رئيس مجلس افجافيا، وافشاعر
 .عية االمبراطورية االرثوذكسية افللسطيييةمدير افعالقات افخارجية ف  افجم

 –افسرقه افعظمى فلكتب "  وف  يهايه هذه افلعافيه تم عرض فيلم وثائق  بعيوا  
وتدم  هذا افليلم تسليط  فلمخرج افهوفيدي بيي  بروير "  تدمير فالرث افثقاف  

يقارب م  افدوء فما قامت به اسرائيل وافتيظيمات افصهيوييه افمسلحه بسرقه ما 
 0909افف كتاب ومخطوطه م  بيوت ومكتبات افللسطيييي  قبيل حرب عام  72

 ةواالسالمي ةوخالفها ، وذفك ف  اطار محاوالت االحتالل طمس معافم حدارتيا افعربي
 .افمتجذرة ف  اسأرض م  اسأزل وثقافة شعبيا

 
 
 

 

 
 

 األرض الخالدتحيي ذكرى يوم الجالية الفلسطينية 0 النمسا 

 
افيمسا أحيت افجافية افذكر  افسابعة وافثالثو  فذكر  يوم االرض ف  فييا عاصمة 

شتية عدو افلجية افمركزية إومحمد  زهير افوزير .بحدور سلير دوفة فلسطي  د
حمد قعبور وافشاعر رام  افيوسف ووفد التحاد افعام أوبحدور افليا    فحركة فتح

حمد عيسى أبرئاسه افسيد ماز  افرمح  وافسيد  فلجافيات افللسطيييه ف  أوروبا 
 .افللسطييية وافعربية وافمتداميي  اسأجايب وعدد كبير م  افشخصيات 

حيا وخالل افحلل أفقيت افعديد م  افكلمات، أبرزها كلمة افسلير افللسطيي  افذي 
دفاعا عيه   ..أرواح افشهداء افذي  سقطوا وسافت دماءهم فو ق تراب افوط   بداية 

 .كافة افمشاركي  بافحللأيدا وحيا  .وع  كرامة شعبيا افللسطيي 
ف  سجو   ةافتحية إفى أسرايا افبواسل أسر  افحريافسلير زهير افوزير، كما وجه 

فى اآل  معركة اسأمعاء اإلحتالل وخاصة افمدربي  ع  افطعام افذي  يخ ودو  وا 
 .افغاشم ومقاومتهم فبطش افسجا   وحياهم على صمودهم ،افخاويه

واصلا إياهم محمد اشتية افدور افهام فلجافيات افللسطييية ف  افعافم . دوره ثم  دب
م ييقل معاياة شعبيا فلشعوب هم وبهصوت فلسطي  ف  هذه افدول وم  خالف بأيهم

حياء هذه افذكر  افت  فيها معيى تمسك افللسطيي  إهمية أاالوربية مؤكدا على 
 .بارده مهما بعدت افمسافات

تحاد افجافيات إكلمة  ،ف  افيمسا ةافللسطييي رئيس افجافية ميذر مرع   ثم أفقى
  افجافيات افللسطييية ف  أ، وأكد رحب فيها بافديوف افكرام وروباأف    ةافللسطييي

جيبا افى جيب مع شعبيا ف  مراحل افيدال وشارك اوروبا وقلت وما زافت تقف 
 .زعماء ميها قيادة هذه افثورة وميهم م  رحل وميهم ما زال ييادل

وأشار مرع  ف  كلمته إفى أ  إتحاد افجافيات افللسطييية ، وجه مؤخرا رسافة عاجلة 
إفى ملودة اإلتحاد االوروب  افسيدة كاثؤي  أشتو ، حول أوداع اسأسر  وخاصة 

ستشهاد اسأسير جرادات جراء افتعذيب داخل افسحو افم  .دربي  ع  افطعام، وا 

 مدينة مالموبليوم األرض  73حياء الذكرى الـإ0 السويد 

 
بدعوة م  افجمعية افللسطييية ف  مديية مافمو وبمشاركة كل م  حزب افيسار 

افمشاريع افخيرية، افسويدي، سليية إفى غزة، افجمعية افثقافية افعراقية، جمعية 
وبمشاركة  090مؤسسة افيورفإلعالم، مؤسسة بيدر، افجمعية افلبيايية وافمجموعة 

حشد م  أبياء افجافيات افعربية وافللسطييية تم ف  قاعة كاراجيت وسط مديية مافمو 
 .إحياء افذكر  افسابعة وافثالثي  فيوم اسأرض

ذ عائد فيوم  م  وح  افمياسبة بدأ افمهرجا  بكلمة قصيرة م  عريف افحلل اسأستا
فيطلب بعدها م  افحدور افوقوف دقيقة صمت وقراءة افلاتحة على أرواح شهداء 

 .يوم اسأرض وكذفك شهداء حركات افتحرر افعرب  وافعافم 
ثم أفقيت عدة كلمات تمثل بعض اسأحزاب افسويدية، وافجمعيات وافمؤسسات افعربية 

شعبيا بأرده وبحقوقه افوطيية افمشروعة،  ف  افسويد، شددت جميعها على تمسك
كما وجهت افتحية فألسر  افبواسل ف  سجو  اإلحتالل اإلسرائيل  وف  افمقدمة ميهم 
اسأسير افمدرب ع  افطعام سامر افعيساوي، افذي يقدم أسطورة يادرة ف  افيدال 

 .م  أجل إيتزاع حريته، فم يشهدها افتاريخ م  قبل
 
 
 

 مسيرة حاشدة إحياًء لذكرى يوم األرض الخالد0 إسبانيا 

 

شاركت شبيبة حزب افشعب افللسطيي  ف  احياء ذكر  يوم االض وذفك ف  مسيرة 
حاشدة يظمتها افشبيبة واتحاد افشبيبة افشيوعية ف  اسباييا، وبحدور واسع م  

 .افعافمية دعما فللسطي ، بمياسبة يوم االرضشبيبة االحزاب افتقدمية وافشيوعية 
إ  يوم اسأرض افخافد هو يوماا وطيياا، :"وقال محمد صافح افقيادي ف  شبيبة افحزب 

يحييه افشعب افللسطيي  تعبيرا ع  تمسكه بأرده واستعداده فتقديم افتدحيات دفاعا 
ض افللسطييية عيها، وف  مواجهة افمشروع افصهيوي  افقائم على افسيطرة على اسأر 

وتهويدها وافتيّكر فحقوقه، وف  افمقدمة ميها، حقه افمشروع ف  بياء دوفته افمستقلة 
 ."090كاملة افسيادة وعاصمتها افقدس، وحل قدية افالجئي  طبقا فلقرار 

 

 جاليات فلسطينية 
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   جاليات فلسطينية

 
 بيت الفلسطيني في تورونتو يحيي ذكرى يوم االرض ال0 كندا

 
فيوم االرض يظم افبيت افللسطيي  وافجافية افللسطييية ف   07بمياسبة افذكر  

 122اكثر م   فيهعرس فلسطيي  شارك فتحول  قة تورويتو حلال مميزا ميط
ممثلي  فيدا ادافة ميطقة تورويتو ف  كبافمقيمة  افعائالت افللسطييية شخص م  

 . افميطقة وطاقم افسلارة افللسطييية ف  اوتاوابافعربية  ع  افقو  وافميظمات 
السرائيل  رئيس كتلة افتجمع جمال زحافقة افعدو افعرب  بافكييست ا وحل افدكتور

ديلا على افحلل وكا  م  أبرز افمتكلمي  به حيث أشار افى  افوطي  افديمقراط  
افللسطيي  افحاف  وافذي وفد م  رحم افمعاياة وافيكبة متمسك اكثر  أ  افجيل 

  بأرده وقديته وفم تيجح كافة وسائل االحتالل االسرائيل  م  زعزعة ثقة افشعب
افذي  وثييه ع  افمطافبة بحقه افتاريخ  ورفع افغب   ،حتمية ايتصارهافللسطيي  ب

  .جراء إاقمة هذا افكيا  افغريب على أرض فلسطي  افعربية فحق به
افمشاركي  ف  افحلل افذي ب ف  كلمتهورحب رئيس افبيت افللسطيي  مراد عبيد 

افشعبية أقيم ف  قاعة واسعة وتدم  عشاء وفقرات فيية قدمتها فرقة افليو  
 . شعب  باالدافة افى معارض صور وتراث افتابعة فجمعية أمهات بال حدود 

وأمتاز افحلل بمشاركة وحدور افكثير م  االطلال ما يبرز حرص افللسطيييي  
وجر  خالل افحلل . على توريث أطلافهم حب افوط  وافتمسك بحقهم وتراثهم

 .افسحب على جوائز قيمة

 
 

لجنة العمل الوطني في برلين تحيي ذكرى يوم 0 المانيا 

 األرض الخالد

 
حيت فجية افعمل افوطي  افللسطيي  افذكر  افسابعة وافثالثي  فـ يوم االرض افخافد أ

وافعدافة افعربية، وكل محب  افحرية حدور أبياء افجافية افللسطييية و ف  برفي  ب
ومياصري شعبيا افللسطيي  جاءت فلمشاركة ف  افوقلة افتداميية إلحياء ذكر  يوم 

الحتالل اإلسرائيل ، اسأرض افخافد ، وفلتدام  مع أسرايا افصامدي  ف  زيازي  ا
عتداءاته على اسأرض واإليسا  وافمقدسات اإلسالمية وافمسيحية، إافذي يواصل 

رو  م  آذار ف  ح  افييوكل  ف  ساحة هيرم  وذفك يوم افجمعة افتاسع وافعش
بالتز ف  افعاصمة اسأفمايية برفي  ، رفعت خالفها اسأعالم افللسطييية م  صور 

 .وشعارات وتوزيع بيا  بافلغة اسأفمايية
وخالل افوقلة، أفقيت افعديد م  افكلمات افت  شددت على تمسك شعبيا بأرده، 

قامة دوفتيا وبحقوقه افوطيية افمشروعة وف   افمقدمة ميها افحرية وافعودة وا 
 .افللسطييية افمستقلة بعاصمتها افقدس افشريف

 

الجالية الفلسطينية في إسطنبول تنظم فعاليات 0 تركيا 

 على شرف ذكرى يوم األرض الخالد وطنية

 
فيوم اسأرض افخافد، يظمت افهيئة اإلدارية فلجافية  07بمياسبة افذكر  افـ

، افعديد م  افلعافيات تحاد افعام فطالب فلسطي  وحدة اسطيبولاإل و افللسطييية 
 .افوطيية على شرف افمياسبة

افللسطييية،  وف  تجمع حاشد وسط إسطيبول، حدره افمئات م  أبياء افجافية
وافعديد م  اسأتراك، أكدت افجموع افللسطييية على تمسك شعبيا بأرده وأرض 
اسأباء واسأجداد وتجذره فيها، وحق شعبيا بإقامة دوفته افمستقلة عليها، ومؤكدي  
تداميهم مع أسرايا افبواسل ف  سجو  اإلحتالل اإلسرائيل ، وطافبوت دول افعافم 

 .ر  افمدربي  ع  افطعام قبل فوات اسأوا بافتحرك إليقاذ حياة اسأس
 

البيت العربي والفلسطينية في كييف الجالية 0 أوكرانيا 

 يفتتحان معرضا للتراث الفلسطيني بمناسبة يوم االرض

 
قام  ،محمد االسعدف  احتلال وطي  مهيب وبحدور سلير دوفة فلسطي  افدكتور 

فيوم االرض  07فذكر  افبيت افعرب  بأحياء ام  افجافية افللسطييية ف  كييف و  كل
فلتاكيد على عمق وجذور افشعب   فتتاح معرض تراث  فلسطيي إوذفك ب افخافدة

 .ذفك ف  جامعة افماووب بافعاصمة كييفو  ،ردهأبتراثه و   افللسطييي 
بياء افجافيات افعربية وممثلي  ألير م  شارك بتلك افلعافية جمع غ وقد
سلارة افعربية كذفك ممثل ع  افمؤسسات وافميظمات االسالمية واالجتماعية و  ع 

افعديد م  افديوف م  افطرف أيدا، كما شارك ف  االحتلافية ، جمهورية افعراق
ب افسيد اياتوف  عداد افكادر ف  افماوو إكاديمية أف  مقدمتهم عميد  االوكراي 

بايدرتشوك عدو افسيد افكسيدر و  ،مدير افمعهد افعرب  االوكراي و ييكواليلتش 
افسيد فيل روماشييكا م  شيوع  االوكراي  و حزب افعمال اف رئيسافبرفما  افسابق و
 .افحزب االشتراك 

تقديم  هكما تخلل ،عردا يالمس افواقع فلتراث افشعب  افللسطيي وتدم  افمعرض 
 . افدبكة افللسطييية وصالت م غاي  وطيية فلسطييية و أعروض فيية و 
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إحياء ذكرى يوم األرض ويوم الثقافة الفلسطينية 0 المجر جاليات فلسطينية

 
فلسطي  وسلارة دوفة  حيت افجافية افللسطييية ف  افمجر وفرع االتحاد افعام فطلبةأ

 02ويوم افثقافة افللسطييية وافذكر  افخافد، فيوم اسأرض  07افـ، افذكر  فلسطي 
 .فمعركة افكرامة

حدر افيشاط عدو افلجية افمركزية فحركة فتح محمد اشتية وسلير دوفة فلسطي  
ف  افمجر أحمد عبد افرازق، ورئيس االتحاد افعام فلجافيات افللسطييية ف  أوروبا 

مدو  ف  افمجر، وحشد م  فعافيات افعربية افمعتماز  افرمح ، وسلراء افدول 
 .افمجتمع افمجري وافجافية افعربية وافمسلمة

حافلة بافمعاي  افوطيية وافتراث وافثقافة وافل  افوطي  'مياسبة افلعافية  وجسدت 
افمعبر ع  روح اسأرض عبر كلمات افشاعر رام  افيوسف وافليا  افعرب  أحمد 

 .'قعبور وافلرقة افليية افمرافقة فه
وأفقيت ف  هذا افمياسبة افعديد م  افكلمات، أبرزها كلمة افسلير افللسطيي  ف  
افمجر ورئيس افجافية افللسطييية محمد افعارف، وكلمة محمد إشتيه عدو افلجية 

تدحيات افشعب افمركزية فحركة فتح، حيث أكدت افكلمات جميعها على أ  
ميية، مستمرة حتى زوال افللسطيي ، افذي يمثل يوم اسأرض إحد  محطاته افز 

 .'االحتالل وعودة افقدس عاصمة فلدوفة افللسطييية افمستقلة
خالل افلعافية مقتطلات م  شعر افراحل محمود درويش أعقبه قصائد  تأفقيكما 

. وطيية أفقاها افشاعر رام  يوسف وفقرات غيائية وطيية فلليا  قعبور وفرقته
 .افتراث افللسطيي  ف  غزةوشاهد افحدور معردا فلتراث أقامه مركز 

 
 
 

 ليوم األرض الخالد 73إحياء الذكرى الـ0 نيجيريا 

 
، بمشاركة افخافد فيوم اسأرض 07فلسطي  فد  ييجيريا افذكر  افـدوفة أحيت سلارة  

 .أبياء افجافية افللسطييية ف  افعاصمة افييجيرية أبوجا
بطوالت ستعردت خالفها إيدوة سياسية  ،بهذه افمياسبةافللسطييية ويظمت افسلارة 

وافدلة افغربية ف  افدفاع ع  أراديه  09افشعب افللسطيي  ف  أراد  اـف أبياء
، وسياساته افقائمة على سرقة اسأرض واإلستيالء م  بطش االحتالل اإلسرائيل 

عليها وتشريد سكايها اسأصليي  ميها إلحالل افمستوطيي  افقادمي  م  أقطار افعافم 
 .صهيوي  افمتواصلمكايهم بقوة افبطش واإلجرام اف

 .كما تياوفت افيدوة آخر افتطورات افسياسية على افساحة افللسطييية
 
 
 

 الجالية الفلسطينية تحيي ذكرى يوم األرض الخالد0 هولندا 

 
حتلال ذكر  يوم اسأرض افذي أقامته افجافية افللسطييية ف  إدعا افمتحدثو  ف  

هوفيدا، إفى افتشبث باسأرض واالفتحام واالرتباط بللسطي  حتى إقامة افدوفة 
 .افللسطييية ذات افسيادة وحق افعودة فكل أبياء فلسطي 

وكايت رابطة افجافية افللسطييية ف  هوفيدا قد يظمت افحلل ف  مديية فالرديج  
ستدافت خالفه ملوض عام فلسطي  ف  إتقط  اسأغلبية افللسطييية، حيث  حيث

 .هوفيدا سمية برغوث ، بمشاركة افعشرات م  افللسطيييي  وافهوفيديي 
ف   0909ا  استشهاد ستة فلسطيييي  م  أهليا ف  أراد  عام : وقافت برغوث  

ذفك افيوم برصاص افجيش اإلسرائيل ، كا  بمثابة شرارة افتشبث باسأرض فميع 
افمصادرة وافتهويد، وايه ميذ ذفك افيوم يحتلل افشعب افللسطيي  بهذا افيوم عرفايا 

 .فدم افشهداء وارتباطا باسأرض افللسطييية
ستعردت ممثلة جمعية سبيل رادية قبط  م  افياصرة أوداع إم  جهتها، 

 افللسطيييي  افذي  يعيشو  على أراديهم افت  فم يتركوها بل ويتشبثو  بها، 
ا  هدف مؤسسته خرق افتابو ' صوت يهودي مختلف 'مؤسسة   وقال فيم ويله م 

  إفى االيسحاب م  افذي يجرم كل م  ييتقد اسرائيل، ودعوة افجيش اإلسرائيل
قامة افدوفة افللسطييية افقابلة فلحياة ودرورة اعتراف  اسأراد  افللسطييية، وا 

 .اسرائيل بحق افعودة فلللسطيييي 
كما تحدث افسيد براويسما رئيس بلدية فالرديج  افهوفيدية وافمياصر فلقدية 

 .إفى أراديهمافللسطييية، طافب فيها بإقامة افدوفة افللسطييية وعودة افالجئي  
 
 

 المدرسة الفلسطينية بالدوحة تحيي ذكرى يوم األرض0 قطر 

 
أحيت مدرسة افجافية افللسطييية ف  افعاصمة افقطرية افدوحة، بافتيسيق مع سلارة 
دوفة فلسطي ، افذكر  افسابعة وافثالثي  فيوم اسأرض، عبر تيظيم مجموعة م  

 .وافليية أّداها طالب افمدرسة وطافبتهاافيشاطات افثقافية 
شتملت افيشاطات على افشعر واإلفقاء وافتمثيل واسأياشيد ذات افمدمو  افوطي  أو 

افذي يبرز مختلف جوايب افصمود وافيدال افللسطيي  دفاعاا ع  اسأرض وافهوية 
صراره على ايتزاعها  .وافمقدسات، كما يبرز تمسك شعبيا بحقوقه وا 

فة فلسطي  ميير غيام كلمة، أبرز فيها معاي  هذه افذكر  افخافدة، وأفقى سلير دو 
وأ  اسأرض وافمقدسات كايت ميذ افبداية وال زافت محور يدال شعبيا وأ  ال حل وال 

وطالق سراح اسأسر  ف  سجو  اإلحتالل، سالم إال بتحرير اسأرض وعودة افالجئي  
قامة دوفتيا افمستقلة وعاصمتها افقدس افشريفإ  .وا 
. 
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 جاليات فلسطينية 

عشرات االالف يخرجون في تونس بذكرى يوم 0 تونس 

 االرض مساندة للشعب الفلسطيني

 
افمشاركة ف  ميتد  افشباب  تدام  افيوم عشرات االالف م  افجماهير افعربية

مع افشعب أواخر افشهر افميصرم، االجتماع  افعافم  افذي عقد ف  تويس 
 . افللسطيي  ف  ذكر  يوم االرض افخافد

تجمعت افحشود افمشاركة ف  مسيرة افتاييد فلحقوق افللسطييية وافمتدامية حيث 
افشعب افللسطيي  ف  ذكر  يوم االرض ف  شارع افحبيب بورقيبة م  ثم ايطلقت  مع

 . افى افسلارة افللسطييية بافعاصمة افتويسية متجهة
كة وشارك ف  افمسيرة عشرات االالف م  افجماهير افعربية واالجيبية افمشار 

افميتد  افعافم  م  بييهم شخصيات سياسية ومحللي  سياسيي  ودبلوماسيي   ف 
وفد فلسطي  افمشارك ف  افميتد  وسط احتياطات اميية م  قبل االجهزة  افى جايب

 . افتويسية افت  ايتشرت ف  مقدمة افمسيرة حلاظا على افمشاركي  بها االميية
مياهدة فلعيصرية وافميددة افهتافات اف ،وردد افمشاركو  ف  افمسيرة

اسرائيل واالستيطا  وافمطافبة بتحرير فلسطي  واالفراج ع  االسر  م   بسياسة
 . افسجو  االسرائيلية داخل

 الجالية الفلسطينية تحيي يوم األرض الخالد0 السعودية 

 
أحيت افجافية افللسطييية وسلارة دوفة فلسطي  بافمملكة افعربية افسعودية يوم 

 افخافدافذكر  افسيوية افسابعة وافثالثي ، فيوم اسأرض  0200-0-09افخميس 
 .افللسطييية ف  افرياض ف  مقر افسلارة 
افمياسبة افوطيية أعداء افسلك افدبلوماس  ورجال اسأعمال وكبار   حدر هذهو 

افعائالت حيث بدا افبريامج م  افساعة افحادية عشرة صباحا   ات وآالفافشخصي
وركيا ، إفى افثامية مساء وشمل افيوم افملتوح معردا فلليو  افتشكيلية افللسطييية

وركيا فألطلال، ورك  افبسمة   فألسر افمحتاجة، فألكالت افشعبية وبازارا خيريا
عددا كبيرا م  افتحف   عة دمت، كما شاركت عدة جهات بأركا  متيو  افثميية

وافلوحات وافخزف وافمسابح افمصيوعة باسأحجار افكريمة، وافتحف واإلكسسوارات 
وافمأكوالت افشعبية ، سطييية وأيواع افتطريز افللسطيي وافمشغوالت افيدوية افلل

، ة قدمتها فرقة افدبكة افللسطييية، وفقرات زجلاستعرادات شعبيافللسطييية و 
غيائية إدافة إفى حوارات شعرية ومعردا فلليو  افتشكيلية افللسطييية ، ووصالت 

 .وتم اقامة خيمة ع  اسأسر  ف  ساحة افسلارة
عرض فيلم ع  افمد  افللسطييية ، ثم عرض فلليا  وفيد توفيق ثم تال ذفك وتم 

 .عددا م  افقصائد افوطيية قدمها افشاعر يوسف أبو عواد

 فعاليات وطنية بمناسبة ذكرى يوم األرض الخالد0  المغرب

 
بافعاصمة افمغربية  يظمت افسلارة افللسطيييةف  سياق فعافيت إحياء يوم اسأرض، 

ركزت فيه على دور افمرأة ويشاطاتها م  خالل افجافية حتلاالا بمقرها إ افرباط،
افللسطييية، وجر  تكريم سيدات م  افجافية وكذفك خريجات م  أبياء افجافية حيث 
قدمت فهم افسلارة جوائز تقديرية، وتخلل االحتلال وصالت مسرحية وغيائية 

 .ب افجافيةفللسطي  م  أبياء وطال
وأقامت افجمعية افمغربية فمسايدة افكلاح افللسطيي  تسع خيام ف  ساحة افبريد 

افرباط، حيث يوجد معرض تراث  بافتيسيق مع افسلارة مع عرض بوسط افعاصمة 
فلوحات ورسومات مغربية فللسطي ، فمياسبة يوم اسأرض، مع شرح موثق بافصور 

افمدربي  ع  افطعام، وقد افتتح افسلير فلقر  افمهدمة، وخيمة خاصة باسأسر  
 .ورئيس افجمعية هذه افلعافيات افمستمرة فثالثة أيام وملتوحة فلجمهور

أحيت مديية تازة افمغربية شمال شرق افرباط افمياسبة بمهرجا  تدامي  وتراث   كما
 .أقامته افسلارة بافتيسيق مع افجمعية افمغربية فمسايدة افكلاح افللسطيي 

 

إحتفال بمناسبة ذكرى يوم األرض الخالد ومعركة 0 مسقط 

 الكرامة البطولية 

 
وتاريخه مع عيد اسأم افللسطييية ف  إحياءا فذكر  معركة افكرامة افمتوافق بموعده 

افحادي وافعشري  م  آذار، واستلهاماا فيوم اسأرض افذي يحل ف  افثالثي  م  يلس 
افشهر واستحداراا فمعاييه ودالالته أقامت سلارة دوفة فلسطي  ف  مسقط مساء يوم 

بياء م ف  حديقة افقرم افطبيعية حلالا كبيراا جامعاا سأ0200/ 00/0افخميس افموافق 
افجافية افللسطييية وعدد غلير م  افديوف واسأشقاء افعماييي  وافعرب تحت عيوا  

 .يوم افوفاء فللسطي 
وخالل افحلل أفقيت افعديد م  افكلمات افت  أشادت بتصحيات شعبيا، وتمسكه 
بحقوقه افوطيية افمشروعة وف  افمقدمة ميها افعودة وافحرية وبياء افدوفة 

 .ها افقدس افشريفافللسطييية بعاصمت
كما تم خالل افحلل عرض فلم وثائق  ع  فلسطي ، وافعيد م  افلقرات افليية، 

 .وعروض فألزياء افشعبية افللسطييية افتراثية
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 جاليات فلسطينية 

  73الـإحياء ذكرى يوم األرض 0 اإلمارات 

 
فيوم اسأرض  07أحيت اسأيدية افطالبية افللسطييية ف  افجامعات اإلماراتية افذكر  افـ

افت  ' فلسطي سايد وعلم طلبة 'افخافد، بأمسية ثقافية فيية ذهب ريعها فحملة 
شارك ف  افحلل، افذي أقيم ف  إمارة دب ، رئيس هيئة ، حيث أطلقها افطلبة سابقا
، رياض افحس ، وقيصل عام دوفة فلسطي  ف  دب  افللسطيي  اإلذاعة وافتللزيو 

 .فلجافية افللسطييية ف  اإلمارات واإلمارات افشمافية قاسم ردوا ، إدافة
افطلبة ف  يوم اسأرض تأت  كجزء مهم يمثل دور أ  جهود  :وف  كلمته قال افحس 

 .افجافيات افللسطييية ف  افشتات فدعم قديتهم وصمود شعبيا ف  افداخل
بدورهم، عبر افطلبة ف  كلمتهم افت  أفقاها عيهم افطافبا  رئيس افيادي افثقاف  
افللسطيي  ف  معهد روتشستر فلتكيوفوجيا ف  دب  عل  افشيخ، ورئيس افيادي 
افثقاف  افللسطيي  بافجامعة اسأميركية ف  افشارقة افطافب أيم  جابر، ع  تمسكهم 
بأردهم وثقافتهم افوطيية م  خالل تيظيم اسأمسيات افثقافية وافحمالت افخيرية 
افهادفة فدعم مسيرة افتعليم خصوصا فلئة افمكلوفي ، افت  قرر افطلبة أ  يقوموا 

 .ية تأهيل ورعاية افمكلوفي  ف  جيي بتوجيه ريع افحلل فها م  خالل جمع
وأحيا اسأمسية افلياية افللسطييية ميال موسى، وافليا  ميصور برغوث ، وافشاعرة 

 .افطافبة فرح شما، وفرقة وط  م  افجامعة اسأميركية بافشارقة

 الخالدبيوم األرض  الجالية الفلسطينية تحيي ذكرى0 ليبيا 

 
فيوم اسأرض افخافد، وذفك بمهرجا   07أحيت افجافية افللسطييية ف  فيبيا، افذكر  افـ

أعداء افسلك بافعاصمة طرابلس، بحدور حاشد، وبمشاركة  أقامته ف  مسرح افكشاف
 .افدبلوماس  وممثل  افمؤسسات افرسمية واسأهلية

وافتتح افمهرجا  سلير دوفة فلسطي  فد  فيبيا، افمتوكل طه، بكلمة أسهب فيها 
آذار عام  02وافت  كا  أهمها أ  , بافحديث ع  افمعاي  افت  مّثلها يوم اسأرض

تبراا أ  يوم اسأرض كا  مع, كا  هو اإلرهاصة اسأوفى افت  بّشرت بااليتلادات 0971
بعد , افت  أعادت تأكيد وحدة افشعب افللسطيي , فلشعب افللسطيي   االيتلادة اسأوفى

 .أ  عملت افيكبة على تقسيمه وتشظيته
بدوره أكد مثل دوفة فيبيا ف  هذه افمياسبة، افياطق افرسم  باسم افمؤتمر افوطي  

وأعتبر أ  يوم  ،مع فلسطي  وحقوقهاوقوف فيبيا حكومة وشعباا ، افليب ، عمر حميدا 
 .اسأرض يمّثل جوهر افقدية افللسطييية وحقوقه افتاريخية

أفقيت افعديد  ،وف  افمهرجا  افذي حدره ويقلته افقيوات افلدائية على افهواء مباشرة
وقدمت فيه افعديد م   ،ورفعت فيه اسأعالم وافصور ،م  افكلمات وافقصائد افشعرية

  .اسأغاي  وافدبكات افشعبية

 الجالية الفلسطينية بالدمام تحيي يوم األرض0 السعودية 

 
، أمسية ثقافية شعب افللسطيي  ف  مقرها بافّدماميّظمت افلجية افشعبية فمساعدة اف

إحياءا فلذكر  افسابعة وافثالثي  فيوم اسأرض، بحدور حشد كبير م  أبياء شعبيا 
 .وفعافياته افثقافية واإلعالمية وافسياسية افمقيمي  بافمديية افسعودية افّدمام

لسطيي ، مدير مكتب افلجية بافّدمام أحمد واستعرض عدو افمجلس افوطي  افل
 .م بحق شعبيا وأرده0909افريماوي ف  كلمته، ايتهاكات االحتالل ميذ افعام 

وبّي  عدو افمجلس افوطي  ومدير عام مكاتب افلجية عبد افرحيم محمود جاموس 
، معاياة شعبيا 'ايتلادة يوم اسأرض ذكر  وعبره'ف  محادرته افت  عيويت 

لحراك افشباب  وافشعب  افللسطيي  ف ، ومشيراطول سيوات االحتالل وصموده على
افمتواصل فمواجهة سياسات االحتالل ف  توسيع االستيطا ، الفتا افيظر إفى 

 .افيدال افسياس  وافدبلوماس  افت  تخوده ميظمة افتحرير افللسطييية
 

 بمناسبة يوم األرضمع فلسطين ة وقفة تضامني0 السنغال 

 

سيغافيو  م  افبرفما  افسيغاف  وعدد م  االكاديميي  ف  جامعة شارك مسـؤوفو  
شيخ ايتا ديوب، وممثلو  ع  مؤسسات افمجتمع افمدي  وافطرق افصوفية وعدد م  
افصحليي  بافعاصمة افسيغافية داكار، ف  افوقله افتداميية افت  يظمها سلير دوفة 

 .رضفلسطي  فد  افسيغال عبد افرحيم افلرا بمياسبة يوم اسأ 
وقدم افسلير افلرا شرحا ملصال ع  اسأوداع افصعبة افت  تشهدها فلسطي  جراء 
االحتالل اإلسرائيل  وتطرق فمعاياة االسر  افللسطيييي  ف  سجو  االحتالل 
اإلسرائيل ، وطافب افسيغال وجميع افدول اإلفريقية وافمجتمع افدوف  فلعمل على 

 .االسرائيليةاطالق سراح جميع االسر  ف  افسجو  
وخالل افوقلة تم تشكيل فجية سيغافية فلدفاع ع  حقوق افشعب افللسطيي ، تدم 
عددا م  االكاديميي  وممثل  مؤسسات افمجتمع افمدي ، وتهدف إفى افتوعية 

   .بافقدية افللسطييية ودرورة افدفاع عيها
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 جاليات فلسطينية 

 
في برلين تشارك بمسيرة  الجالية الفلسطينية0 المانيا 

 الفصح المجيد للسالم

 
فجية افتيسيق م  اجل افسالم، شاركت افجافية بدعوة م  حزب افيسار و  

يطلقت يوم افسبت إمسيرة افلصح افمجيد فلسالم افت  ب ،برفي  ف افللسطييية 
مام أيتهت ا  م  ساحة بوتسدامربالتس مروراا ببوابة برايديبورغرتور و  02.20.00

اسأعالم  افمستشارية اسأفمايية وقد كايت فلسطي  حادرة بقوة م  خالل كثافة مقر 
 .افللسطييية افمرفوعة
اسأفمايية، ثياء افمسيرة فلصحافة أزهير افلتى كا  قد صّرح  افياشط افللسطيي 

فى مياطق افتوتر ف  إبإصدار قايو  يحرم تصدير افسالح مطافباا افبرفما  اسأفماي  
ى افيظام طافب افحكومة اسأفمايية بافدغط علو  ،إلحتالل اإلسرائيل خاصة فافعافم و 

جل تطبيق قرارات افشرعية افدوفية افت  تيص على عودة أافعيصري ف  اسرائيل م  
افدوفة افللسطييية كاملة  اقامةو  ،فى ديارهم افت  شردوا ميهاإلسطييي  افالجئي  افل

ة اسأفمايية بممارسة افدغط على ييدا افخارجأوطافب  ،افسيادة وعاصمتها افقدس
طول أيل إلطالق سراح اسأسر  اسأبطال وف  مقدمتهم افبطل االسطورة صاحب سرائإ
 .سير سامر افعيساويدراب ع  افطعام اسأإ

إعتصام وإضراب عن الطعام أمام الصليب االحمر 0 فرنسا 

 باريسالعاصمة في 

 
تجمع افعشرات م  افجافية افللسطييية وبحدور االسير افمحرر محمود افسرسك 
وبصوت أم االسير افمدرب ع  افطعام سامر افعيساوي وم  افيشطاء افلريسيي  

فلقدية افللسطييية امام وممثلي  ع  افمؤسسات وافقو  وافشخصيات افمياصرة 
سيادا فقدية االسر  إ  االدراب ع  افطعام افصليب االحمر ف  باريس معليي

االسير سامر افعيساوي افذي يخوض وخاصه افمدربي  ع  افطعام وعلى رأسهم 
وافذي يعاي  ويسارع افموت م  ، فطعام فم يشهده افتاريخ م  قبلدراب ع  اإطول أ

 .ةخلف افقدبا  م  أجل افحري
افى افصليب االحمر ملادها أ  على  ةتم تسليم رسافة وادحوخالل اإلعتصام  

 ةافمؤسسات االيساييه وافقايويية تحمل مسؤوفياتها تجاه االسر  افللسطيييي  وخاص
م أم   فيما سلمت رسافة ثايية .افمدربي  ع  افطعام وافتحرك افلوري سأيقاذهم

بافيد وياشدت بها افصليب االحمر وكل  سير سامر افعيساوي وافت  كتبت خطيااسأ
 .افمؤسسات فلتدخل سأيقاذ ابيها افذي يصارع افموت

سامر  يافطات فألسر  افللسطيييي  وصور فألسيرخالل اإلعتصام، ورفع افمشاركو  
 . ةافللسطييي ةفلقدي ةافعيساوي ويافطات مؤيد

يطلق حملة لنصرة القدس في االتحاد العام لطلبة فلسطين 

 الجامعات البريطانية

 
طلق االتحاد افعام فطلبة فلسطي  حملة داخل افجامعات افبريطايية فلدفاع ع  أ

يوم افقدس "عليه طلق أدش  االتحاد حملته بيوم ، حيث افقدس وافمقدسات
ف  جامعة فيد   يظميوم افثقافة افللسطيي  ، و  وافذي تزام  مع" فليحافظ عليها

 .كلية االقتصاد وافعلوم افسياسية افشهير
حقيقة االحداث افجارية ف  افقدس ع  توعية افمجتمع افبريطاي  فافحملة هدفت و 

مميهجة وعيصرية دد افسكا  بعمليات طرد وكيف يقوم االحتالل االسرائيل  
 . افدوفيةعراف يسا  واسأصلييي  افللسطيييي  بما يخافف قوايي  حقوق اإل اسأ

ع  افقدس سلط افدوء على طبيعة واشكال  امصور  اافلعافية معردوشملت 
أيه تم بحق افللسطيييي ، باإلدافة  افعيصرية افت  ترتكبها سلطات االحتالل

  .عرض فلم وثائق  يحاك  افواقع داخل افقدس افمحتلة

لدعم فلسطين  "مي وملح"معرض ثقافي بعنوان 0 مصر 

 في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

 

فلطلبة افللسطيييي  بجامعة مصر فلعلوم وافتكيوفوجيا، معردا ' افحريةأسرة ' يّظمت
 .'م  وملح'فييا ثقافيا فدعم افقدية افللسطييية بعيوا  

إفى تعريف طلبة افجامعات بأبعاد افقدية افللسطييية، وافتيديد  وهدف افمعرض
 .يرهمباالستيطا ، وتسليط افدوء على مطافب اسأسر  ومعاياتهم وافدعوة إفى تحر 

تيظيم افمعرض ف  إطار إحياء وترسيخ أسماء افمد  وافقر  افللسطييية، ويأت  
براز االعتداءات افت  يقوم  وتعميق افوع  افثقاف  افسياس  فد  طلبة افجامعات، وا 

 .فلسطي  باسأمم افمتحدةدوفة حتلاء بعدوية بها االحتالل اإلسرائيل ، واإل
تياوفت تاريخ افقدية افللسطييية ميذ يشأتها، وتّدم  افمعرض عردا فلوحات فيية 

وجداريات، وصور تذكارية فقر  فلسطي ، ومجّسمات ع  افجدار افعازل، 
وافمستوطيات، ويماذج ع  افزيازي  اإلسرائيلية، فتجسد معاياة اسأسر ، باإلدافة 

 .إفى خرائط وملخصات حول اسأدباء افللسطيييي 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فلسطين تشارك بالمعرض الثقافي العالمي 0 باكستان 

 
فلسطي  فد  باكستا  وفيد أبو عل ، افجياح افخاص بمعرض دوفة فتتح سلير إ

فعافيات افمعرض افثقاف  افعافم  افسيوي افذي تيظمه افجامعة  فلسطي ، دم 
 .اإلسالمية افعافمية ف  باكستا 

أبياء افجافية وافطلبة افللسطيييي  واسأجايب، فتتاح جياح فلسطي  بحدور إوجر  
افذي  افتلوا حول جياح دوفة فلسطي ، حيث تم عرض افعديد م  افصور افت  تبرز 
معاياة وتراث افشعب افللسطيي ، إدافة إفى افمصيوعات افخشبية وافمطرزات 

 .واسأكالت افشعبية افللسطييية
 ع  موجودات افجياح، مرّكزا وخالل االفتتاح قدم افسلير أبو عل  شرحا ملصال

خالل افشرح على افجايب اسأهم وهو معاياة شعبيا افللسطيي  جراء ممارسات 
 .االحتالل افقمعية
رئيس افجامعة اإلسالمية على جهود دوفة فلسطي  ف  افمشاركة م  جايبه أثيى 

 .وتيظيم هذا افمعرض افعافم 

 يوما مفتوحا للجالية الفلسطينية0 الكويت 

 
يوما ملتوحا فلجافية افللسطييية ف  افكويت فترسيخ  يظمت فجية كويتيو  سأجل افقدس

 .افطابع افعرب  افللسطيي ، وافتأكيد على افهوية افللسطييية افيدافية وافتاريخية
تم تيظيم افيوم افملتوح بافتعاو  مع جامعة افخليج فلعلوم وافتكيوفوجيا، وبمشاركة و 

كويت ، ومدرسة بيا ، وتخلله فعافيات ووسائل محلزة، حيث تم جمعية افهالل اسأحمر اف
عرض أفالم وثائقية، وعروض م  افتراث افللسطيي  اسأصيل، ويظمت مسابقات فلكبار 

 .وافصغار وبرامج ثقافية وأفعاب ترفيهية وأيشطة ريادية أيدا
ية ومواويل بمباريات ف  كرة افقدم، وفقرات م  افدبكة افللسطييافملتوح ستهل افيوم أو 

افزجل افوطي ، وتعبيرا ع  حب افكويت فللسطي  وتجسيدا فهذه افعالقة افقوية تم تقديم 
عدد كبير م  أبياء افجافية  افلعافيةوحدر  .فقرة تراثية كويتية بهذه افمياسبة

 .افللسطييية بافكويت، يتقدمهم افسلير افللسطيي  رام  طهبوب

 
 

 إحياء يوم الثقافة الفلسطيني0 البحرين 0 البحرين 

 
أحيت سلارة دوفة فلسطي  فد  مملكة افبحري  يوم افثقافة افوطيية افللسطييية 

 .ميصف افشهر افميصرمبأمسية شعرية فيية حاشدةـ، أقامتها 
رف، ف  كلمته، إفى أ  افقيادة افللسطييية وأشار سلير دوفة فلسطي  خافد عا

م  كل عام فيكو  يوماا فلثقافة افوطيية فتزام  هذا آذار /مارس 00ختارت تاريخ إ
افتاريخ مع ذكر  ميالد افراحل شاعريا افعافم  افكبير محمود درويش، تكريماا وتقديراا 

 '.افمعاصرة فهذا افرمز افثقاف  افذي يعتبر م  أهم رموزيا افثقافية افوطيية
حتوت افلعافية على افعديد م  افلقرات افثقافية افليية وافشعرية، حيث أفقى افعديد ا  و 

م  افشعراء وافكتاب قصائد شعرية ع  فلسطي  وع  افشاعر افكبير محمود درويش 
افشاعرة افبحرييية هيادي افجودر، وافليا  وافكاتب افبحريي  : بهذه افمياسبة، ميهم
اعر افعراق  حيدر افيجم، وافكاتبة وافشاعرة افبحرييية يبيلة عيسى هجرس، وافش

زيباري، وافشاعر افللسطيي  افمقيم ف  افبحري  سمير افحاج، ومدير مركز إعالم 
اسأمم افمتحدة فبلدا  افخليج افعرب ، افتويس  يجيب فريج ، ورافقهم على افعود 

 .افليا  وافملح  افبحريي  أحمد سيف
 
 

 

 

 إحياء يوم الثقافة الفلسطيني0 بيالروسيا 

 
أحيت سلارة فلسطي  ف  افعاصمة افبيالروسية مييسك، يوم افثقافة افللسطيي  على 
مسرح أكاديمية افليو  افبيالروسية فلشباب، بحدور افيائب اسأول فوزير افثقافة، 

افشرق اسأوسط ومسؤول افعالقات افخارجية ف  افبرفما  افبيالروس ، ومدير دائرة 
وأفريقيا ف  افخارجية افبيالروسية، وعدد م  افبرفماييي ، ومسؤوف  افدوفة افمديلة، 

 .إفى جايب أعداء افسلك افدبلوماس  وافجافيات افعربية وافللسطييية واسأصدقاء
وف  كلمة االفتتاح، قال افسلير خافد عريقات، إ  افثقافة وافليو  تمد جسورا فيما 

فقيم افمشتركة بي  افشعوب وافثقافات افمختللة، مشيرا إفى أ  شعب يتعلق بتيمية ا
 .افشعوب اسأخر  معفلسطي  يتمتع بتيوع ثقاف ، ما يجعله يجد دائما قواسم مشتركة 

تحدث يائب وزير افثقافة فالديمير ميخائيلليتش كاراتشلسك ، ع  دور افثقافة و 
إييا : افعالقات افللسطييية افبيالروسية، وقالافللسطييية، مثمياا هذا افيشاط افذي يعزز 

شعبا  صديقا ، حتى أ  زّييا افشعب  بأفوايه يشبه إفى حد كبير افزي افللسطيي ، 
 .بافتعرف على افثقافة افللسطييية ويح  سعيدو  جداا 

وتحدثت رئيسة مسرح أكاديمية افليو  افبيالروسية فلشباب ياديجدا فاسيلليا 
 لسطي  وشعبها، وبتاريخها وحدارتها افعريقة،فاسيليكو، مرحبة بل

جوفة ف  معافم فلسطي ، افذي تم تحديره وترجمته إفى .. وتم عرض فيلم وجه افقمر
افلغة افروسية م  قبل افسلارة بافتعاو  مع جامعة افلغات افبيالروسية، ويتحدث ع  

 .اسأثريةافتاريخية  بأماكيها افمقدسة ومعافمهاافمد  افللسطييية 
 
 
 

 جاليات فلسطينية 
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 جيمع بعًضا من املعامل اجلغرافية والتارخيية والثقافية الفلسطينية

 

 مـتـحـف  فـي  دبـي  يـجـمـع  شـتـات  الـفـلسطيـنـيـيـن

 

 

ا م   أقام ا ف  بيرزيت يجمع بعدا الجئو  فلسطيييو  م  دول افشتات متحلاا دخما
افمعافم افجغرافية وافتاريخية وافثقافية افللسطييية بهدف إطالع فلسطييي  افشتات على 

 .افذي يظم أوارخ مارس افميصرم" ف  دب "تلاصيله مقتيياته، دم  معرض 
 

ا كبيراا فتالل  ،افمقبل به افعامافمتحف افللسطيي  افذي سيبدأ افعمل  وتدم  تصميما
مبتكرات وبحوث علمية ، باإلدافة فافمعرودات على تالفهاحيث ودعت بيرزيت بلدة 

 .وبرامج تعليمية بأيٍد فلسطييية
 

ميحيا " ف  دب "إ  معرض : وقال رئيس فريق افعمل بافمتحف افللسطيي  عمر افقطا 
 أطلعواافمعرض و  زارواستثيائية إليجاد افتواصل بي  فلسطييي  افشتات افذي  إفرصة 

وما افذي قد يحمله " ماذا يعي  افوط "إ  افمتحف يجسد فكرة ، حيث على تلاصيله
 .افجواردول افم هجر قسراا خالل رحلة افلجوء إفى 

 

ا ميصةا رقمية فلراغبي  بإدافة أو تحميل مقاطع فتو  يديو وصوراا تدم  افمتحف أيدا
مكايية مشاركتها عبر وسائل  0909ووثائق تاريخية ميذ هجرة افللسطيييي  عام  وا 

 .افتواصل االجتماع  عبر حسابات اسأشخاص افمهتمي 
 

محور ارتكاٍز ومحطة مركزية فلتواصل مع  وخطط افقائمو  على افمتحف، فيكو 
ا ف  اسأرد  وفبيا  وتش يل  وافواليات افمتحدة افكثير م  فلسطييي  افشتات، خصوصا

 .اسأمريكية فلمشاركة بتزويد افمتحف بما يملكويه م  مواد افتاريخية
 

فتقاء ثالثية فلللسطيييي  افمتواجدي  إ  افمتحف يمثل يقطة أ :حيث ذكر افقطا 
بللسطي  وافالجئي  ف  افمخيمات وفلسطييي  افشتات ف  افدول اسأخر  م  خالل 

ملاتيح أثرية فميازفهم افمهجرة او صوراا قديمة فوثائق تثبت تبادل ما يملكويه م  
ا كما ووفر .افملكية افللسطييية فألرض ملتقاى حواري فمياقشة افقدايا  ،افمتحف أيدا

 .ذات االهتمام افللسطيي ، سواءا بافشأ  افسياس  أو االجتماع 
 

فلسطييي  إفى أ  كللة إيشاء افمتحف ستكو  م  تبرعات ومساهمات هيا يشار 
مليو  دوالر على مساحة تقدر بيحو ستة آالف متر مربع، على أ   00افشتات بيحو 

  .تيته  إقامته ف  غدو  خمس سيوات

  2013 أبريل....  28العدد 
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 الرئيس أبو مازن يلتقي 

 باإلماراتوفدا من اجلالية الفلسطينية 

 

 

 

 جاليات فلسطينية

 

 
 

 

 يلتقي دائرة شؤون املغرتبنيرئيس 

 رئيس اجلالية الفلسطينية يف النمسا
 

 
 ميظمة ف  افتيليذية افلجية عدو خافد، تيسير افسيد إفتقى

 مقر ف  فيها، افمغتربي  شؤو  دائرة ورئيس افللسطييية افتحرير
 افيمسا ف  افجافية رئيس مرع  ميذر بافسيد اهلل، برام افميظمة
 مع  ،وروباأ ف  افللسطييية فلجافية افخارجية افعالقات ومسؤول
   .افللسطييية افتحرير فميظمة افتيليذية افلجية عدو خافد تيسير

 

 ،وروباأ ف  افللسطييية افجافية خافد، تيسير حيا افقاء، وخالل
 افللسطيي ، بياشع يدال دعم ف  افمتواصل افطليع  دورها مثميا
 افسياسية افخطوات بدعم به يقومو  افذي  افهام افدور زكذفك
 افمواقف صيع ف  افوادح جهدهم وخاصة افللسطييية فلقيادة
 سياسة وفدح مراقب كعدو فلسطي  بدوفة فالعتراف افداعمة
  . عام بشكل شعبيا ودد خاص بشكل أسرايا دد االحتالل

 

 افحافية وداعأ على خافد تيسير مرع ، ميذر أطلع بدوره
 برامج وودع افتواصل ستمرارإ ودرورة وروباأ ف  افللسطييية

  .فلسطي  ف  الهلهم دعمهم فتلعيل
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 االثيي  يوم مساء عباس، محمود فلسطي  دوفة رئيس إستقبل
 وفداا  اهلل، رام مديية ف  افرئاسة بمقر ،افجاري أبريل م  اسأول
 افعديد بحدور اإلمارات، دوفة ف  افللسطييية افجافية ابياء م 
 .افللسطيييي  افمسؤوفي  م 

 مستجدات أخر على افللسطييية افجافية وفد سيادته وأطلع
 ابياء يعيشها افت  وافمعاياة افللسطييية، االراد  ف  االوداع
 .االحتالل تحت افللسطيي  افشعب
 ف  افللسطيي  فلشعب تاريخ اف يجازاإل  افى افرئيس وتطرق
 طريق على عدو غير دوفة على بحصوفها افمتحدة، اسأمم
قامة واستقالفه حريته ييله  عام حدود على افمستقلة دوفته وا 

 .افقدس وعاصمتها 0917
 دول مختلف ف  افللسطييية افجافيات بدور سيادته وأشاد
 بدعم سهاماتهاا  و  فعافم،ا االحتالل م  شعبيا ياةمعا فيقل افعافم،
 .افعافم مع عالقاتيا تعزيزف ةباإلداف افوط ، داخل هصمود
 فسياسات دعمهم االماراتب افللسطييية افجافية وفد كدأ بدورهم
 افللسطيي  شعبيا آمال فتحقيق افدائم وسعيه افحكيمة افرئيس
قامة واالستقالل بافحرية  بعاصمتها افمستقلة افمستقلة دوفتيا وا 
 اجل م  امكايياتهم كافة فتقديم استعدادهم افى وأشاروا ،افقدس
 .شعبهم ابياء صمود دعم

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Russell Tribunal  :  

Calls on International Criminal Court to investigate 

Israeli crimes 

 

 

 
 

The Russell Tribunal on Palestine ends its 4-year examination of third 

party complicity in Israeli violations of International Law. 
 

The Tribunal concludes that it will support all initiatives from 

civil society and international organisations aimed at bringing 

Israel in front of the International Criminal Court. 
 

It calls for the ICC to recognise Palestinian jurisdiction and for the 

organisation of a special session of the United Nations General 

Assembly on Israeli Apartheid. 
 

Other key Recommendations issued by the Tribunal include : 
 

 A reconstitution of the United Nations Special Committee on 

Apartheid 

 Further criminal investigations of corporations aiding and abetting 

Israeli violations such as the police raid on the Dutch construction 

equipment company Riwal [1] 

 The establishment of an international committee of former 

Political Prisoners to campaign on Prisoner issues 

 To support civil society in using the tribunal’s findings to 

undertake direct actions aimed at confronting state, institutional 

and corporate complicity with Israel’s crimes. 

 

For a full list of recommendations see :   

http://www.russelltribunalonpalestine.com/en/sessions/final-

session/short-findings-of-the-final-session 
 

Jury member Pink Floyd’s Roger Waters said: “The Russell Tribunal is 

a glimmering light at the end of the tunnel. If you think that what it 

says is wrong, go to Palestine, go to the refugee camps and judge for 

yourself. Until then, you’re only speaking of your own prejudices. I 

feel I can speak because I have witnessed the horror of Israeli 

Apartheid, I am speaking from personal experience”. 
 

He added: “Many artists that I am in contact with want to speak out 

and would like to honour the Palestinian call for a cultural Boycott of 

Israel but are terrified of doing so. They must be braver. We have won 

the argument and now we, civil society, have to force States, 

institutions and international organisations to take action”. 
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Waters has written an open letter to international musicians and 

Shuki Weiss – Israel’s premier music promoter. The letter encourages 

musicians to respect the Palestinian and Israeli calls for Boycott, 

Divestment and Sanctions against Israel .  
 

Pierre Galland, General Co-ordinator of the RToP said : 

“This closing session does not represent the end of our activities, but 

a new beginning. In the future, the people’s court will work to check 

that its recommendations and conclusions are integrated into 

advocacy, activism and legal claims”. 
 

Fadwa Barghouti echoed the words of her husband Parliamentarian 

Marwan Barghouti, writing from prison where he is serving five life 

sentences for resisting Occupation: “I salute the fighter, the 

diplomat, the writer, who is supporting our struggle. And those rising 

up in the Arab world against tyranny – their dream has filled us with 

hope. The Russell Tribunal is a key tool in supporting is in reaching 

our goal of Justice and Peace based on International Law”. 
 

The ‘Peoples’ Tribunal’, in its four years of activities, examined third 

party complicity in violations of Palestinian human rights under 

international law. Under scrutiny were the United Nations and 

American veto power, corporate complicity, European Union 

collusion, and the Crime of Apartheid, with sessions taking place in 

New York City, London, Barcelona and Cape Town. 
 

A comprehensive body of evidence spanning four years of enquiry 

included testimony from the World over, from barristers, 

ambassadors, and civil servants to Human Rights workers, farmers, 

factory labourers and poets.  
 

Jury Members have included, among others, American Indian 

Movement founder Denis Banks, Former anti-apartheid resistance 

fighter and government minister Ronald Kasrils and Mairead 

Maguire, Irish Nobel Laureate. 
 

British Queen’s Counsel, Professor and Barrister Michael Mansfield 

was among the wide array of legal experts for the Tribunal. He said: 

“The tribunal as an initiative may be at an end but our international 

legal and civil society co-operation will continue.  
 

Tribunal Patron Stephane Hessel would want us to continue until 

Self-Determination is achieved for the Palestinian People – we will 

follow his example and his legacy shall live on in our ongoing work 

for justice for the Palestinians”. 

 

 

http://www.russelltribunalonpalestine.com/en/sessions/final-session/short-findings-of-the-final-session
http://www.russelltribunalonpalestine.com/en/sessions/final-session/short-findings-of-the-final-session


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Tribunal Russell :  

demande à la Cour Pénale Internationale 

d’enquêter sur les crimes israéliens 
 

 

Le Tribunal Russell sur la Palestine termine ses quatre années 

d’examen de la complicité des parties tierces dans les violations 

israéliennes du droit international. 

 

Le Tribunal conclut qu’il donnera son soutien à toute initiative 

venant de la société civile et des organisations internationales 

visant à traduire Israël en justice devant la Cour Pénale inter-

nationale. 

 

Le Tribunal demande à la CPI qu’elle reconnaisse sa juridiction sur la 

Palestine et demande aussi la convocation d’une séance spéciale de 

l’Assemblée générale des Nations Unies au sujet de l’apartheid 

israélien. 

 

Les autres recommandations clés faites par le Tribunal incluent : 

Que le Comité spécial des Nations Unies contre l’Apartheid soit 

reconstitué ; Qu’on lance d’autres enquêtes criminelles sur les entre-

prises internationales qui sont complices des violations israéliennes 

telles que l’investigation policière sur Riwal, le fournisseur néer-

landais de matériel de construction.  

 

La mise sur pied d’un Comité international d’anciens prisonniers 

politiques afin de sensibiliser sur la question des prisonniers. Encou-

rager la société civile à utiliser les conclusions du Tribunal afin 

d’entreprendre des actions pour faire face à la complicité étatique, 

institutionnelle et des entreprises avec les crimes commis par Israël.  

 

Roger Waters membre du groupe de musique Pink Floyd, qui a par-

ticipé au Tribunal comme membre du jury a dit : « Le Tribunal 

Russell est une lumière qui brille au bout du tunnel. Si vous pensez 

que le Tribunal se trompe dans ses déclarations, il faut que vous 

vous rendiez en Palestine, dans les camps de réfugiés, et que vous 

jugiez par vous-même. Sinon vous ne pourrez parler qu’en fonction 

de vos propres préjugés. Ayant vu l’horreur qu’est l’apartheid 

israélien, je parle sur base de mon expérience personnelle et je me 

sens bien placé pour témoigner ». 

 

Il a ajouté « beaucoup d’artistes avec qui je suis en contact veulent 

s’exprimer sur ce sujet et aimeraient respecter l’appel palestinien 

pour un boycott culturel d’Israël mais ont très peur de le faire. Il faut 

qu’ils aient plus de courage. On a gagné le débat et maintenant en 

tant que société civile nous devons obliger les Etats, les institutions 

et les organisations internationales à agir ». 

 

Waters a écrit une lettre ouverte aux musiciens internationaux et à 

Shuki Weiss, le plus grand promoteur de musique en Israël. Dans la 

lettre, il encourage les musiciens à respecter les appels Palestiniens 

et Israéliens pour le boycott, le désinvestissement, et les sanctions à 

l’égard d’Israël.  

 

 

Angela Davis, militante pour les droits civils, et membre du jury, a dit : 

« Tout comme nous avons tiré notre inspiration de départ du philosophe 

anglais Bertrand Russell, nous suivons maintenant l’exemple de Stéphane 

Hessel, qui nous a quitté récemment, une personne qui combinait 

l’intégrité, la solidarité et le plaidoyer pour la cause. Nous sommes tous 

devenus des défenseurs des droits humains universels et des Palesti-

niens, depuis les bases populaires jusqu’aux plus hauts niveaux. » 

 

Selon Pierre Galand, coordinateur général du Tribunal Russell sur la 

Palestine : « Cette session de clôture ne marque pas la fin de nos activités 

mais plutôt un nouveau départ : à l’avenir le Tribunal veillera à ce que ses 

recommandations et ses conclusions soient respectées et intégrées dans 

le plaidoyer, la militance et les actions en justice pour la Palestine ». 

 

Fadwa Barghouti a répété ce qu’a dit son mari, le député par lementaire 

Marwan Barghouti, écrivant depuis la prison où il purge une peine de 

cinq peines de réclusion à perpétuité pour des actes de résistance face à 

l’occupation : « Je salue tout combattant, diplomate et écrivain qui nous 

soutient dans notre lutte. À ceux qui s’insurgent dans le monde arabe 

face à la tyrannie : leur rêve nous donne énormément d’espoir. Le Tri-

bunal Russell est un instrument clé pour appuyer nos efforts afin 

d’obtenir une justice et une paix fondées sur le droit international ». 

 

Lors de ses quatre années d’activité, le Tribunal a examiné la complicité 

de tiers dans les violations du droit international et des droits humains 

des Palestiniens. Ont été examinés : le rôle des Nations Unies, le pouvoir 

de veto américain, la complicité des entreprises ainsi que celle de l’Union 

européenne, le crime d’apartheid, lors de sessions tenues à New York, à 

Londres, à Barcelone et au Cap. Il y a un ensemble de preuves rassem-

blées durant quatre années d’enquête à travers des témoignages venant 

du monde entier, que ce soit d’avocats, d’ambassadeurs ou de fonction-

naires comme de défenseurs des droits humains, d’agriculteurs, 

d’ouvriers ou d’artistes.  

 

Le jury comprenait également le fondateur de l’American Indian 

Movement, Dennis Banks, l’ancien combattant dans la lutte contre 

l’apartheid et ancien ministre sud-africain, Ronald Kasrils, ainsi que 

Mairead Maguire, lauréate du prix Nobel pour la paix. 

 

L’avocat britannique, Conseil de la Reine et professeur, Michael Mans-

field faisait partie du grand nombre d’experts juridiques qui ont travaillé 

pour le Tribunal. Il a dit « le Tribunal en tant que tel a peut-être pris fin, 

mais la coopération internationale au niveau légal et au niveau de la 

société civile va continuer.  

 

Stéphane Hessel, ancien président d’honneur du Tribunal aurait voulu 

que l’on continue jusqu’à ce que le peuple palestinien puisse obtenir 

l’autodétermination. Nous suivrons son exemple et nous préserverons 

son héritage en continuant notre travail en faveur de la justice pour 

les Palestiniens ». 
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