
في يیومم ااالررضض من كل عامم  ، االثالثيین من ماررسس ، يیتظاهر االفلسطيینيیونن مذكريین بعمليیاتت طرددهم من بالددهم  
ووبجريیمة نزعع ملكيیة ااررااضيیهم ووممتلكاتهم االمستمرةة حتي االيیومم ، وولدعم نضالهم هذاا تمت االدعوةة  1948عامم 

ر موااطنونن من مختلف اانحاء االعالم للمسيیرةة االعالميیة للقدسس .. حيیث يینطلق من لبنانن ووسورريیا ووااالررددنن وو مص
تجاهه االقدسس .. حيیث اانن تلك االمديینة االمنتميیة ، حسب منظمة االيیونسكو ،  االي االترااثث االعالمى  االذىى تجب حمايیته 

مهدددةة االيیومم بالتهويید وواالتطهيیر االعرقي .. وومسيیرتنا ااالحتجاجيیة هنا تأتي ددعما لتلك االمسيیرةة وولالحتجاجاتت في  
 كل فلسطيین

للجميیع االقدسس ملك  
 للقضاء علي االتميیيیز االعنصريي ووااالحتاللل وواالطردد ٬، معا ضد االعنصريیة

 مظاهھھھرةة
ماررسس ٬، االساعة االثانيیة بعد االظهھر بمديینة بيیرنن 31يیومم االسبت ٬،   

)االميیداانن ااالتحادديي (اامامم مبنى االبرلمانن االتجمع :   
االوضع االمأساووىى في االقدسس    

نيیة بسويیسراادد. جونن حايیك ، ررئيیس جمعيیة االجاليیة االفلسطيی     
 
  تضامنواا للضغط علي ااسراائيیل 
  
جابريیيیل آآشش من االشبكة االعالميیة لليیهودد االمناهضيین للعنصريیة ، جيینيیف     

 
أأنت أأيیضا تستطيیع اانن تفعل شيیئا    
ماررجريیت ددااتت االناشطة بمجموعة "االعداالة وواالسالمم لفلسطيین"      

 
يیرهھھھامعلوماتت مباشرةة من بيیرووتت ووعمانن وواالقاهھھھرةة وولندنن ووبرليین ووغ    
حيیث ااننا علي توااصل مع االمشارركيین وواالدااعميین للمسيیرةة     

 
ررسائل تحيیة     
من ممثلي ااالحزاابب وواالنقاباتت وومنظماتت ددعم االسالمم وواالعالم االثالث     

 
معرووضاتت فلسطيینيیة    
حيیث يیباعع فى خيیامم معيینة معرووضاتت فلسطيینيیة مختلفة :     

    مأكوالتت : فالفل ، مزااتت ، حمص ، متبل ، ززيیت ززيیتونن ، ززعتر 
    خزفيیاتت وو منسوجاتت ووااشغالل يیدوويیة

 تحت ررعايیة 
(االرئيیس االسابق للكتلة االبرلمانيیة للحزبب  فراانكو كافاللي(محاضر عن االعلومم ااالسالميیة) ، ااددوواارردد بديین 

ااررنولد ،  ٬، دد. جونن حايیك) (برلماني سابق ااندرريیا هھھھاميیرلي(قاصص ااساطيیر) ،  سامي ضاهھھھرااالشترااكي) ، 
رروودديي (مهندسس مدنى) ،  يیوسف كاالكك(مرااسل االشرقق ااالووسط االسابق لجريیدةة ززيیورريیخ االجديیدةة) ،  هھھھوتيینجر
(محاضرةة باالمم االمتحدهه بجيینيیف عن جمعيیة االبديیل  رراانيیا مادديي(منسق صفحة سالمم االشرقق ااالووسط) ،  كنوتي

فنى)  (ررسامم  جيیدوو نوسباوومم(برلماني ) وو جيیريي موللر ،   
 االدااعونن

من ااجل  ظظبديیل (االمنظمة االفلسطيینيیة لحق االعوددةة بجيینيیف) ، جمعيیة مقاطعة ااسراائيیل بزيیورريیخ ، جماعة اااليیقا
سالمم عاددلل في فلسطيین ووااسراائيیل ببيیرنن ، االطوااررئئ االجماعيیة بفلسطيین (فرعي جيینيیف ووفاوودد) ، قنطرةة االثقافة 

) ، جماعة االسالمم االعاددلل في فلسطيین ، جمعيیة االتضامن مع االنسائيیة ببالل (ااالتحادد االثقافي للنساء االمسلماتت
ووجماعة االحق للجميیع فلسطيین ببالل  

 معلوماتت ووددعوةة للتيیرعع
يیمكنكم االحصولل علي معلوماتت ااكثر .. وولتغطيیة نفقاتت االتنظيیم فاننا   www.jerusalem-marsch.chعلي صفحة 

في حاجة ماسة لدعمكم حسب االبيیاناتت االتاليیة  
Konto: Organisationskomitee, Marsch nach Jerusalem, 4056 Basel, PC 60-563229-8.  
Kontakt: GMJ2012@gmx.ch 
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