
 تقرير االمانة العامة المقدم
 -الدورة الرابعة –الى المجلس االداري 
 18/1/2012-16المنعقد في رام هللا من 

 األخوات عضوات المجلس االداري 
األكثر حراكًا منذ عشرررات الوررنوات فمررا مررنررا برر  مررن احرردان ومررا  رر دنا  مررن  2011عام      

لرريس لرر  نعيررر علررى  ي الررو ن العر رري والعررال تغييرات سياسي  واقتصادية واجتماعية وعورريري  فرر 
مررر الترراريع ولعرري الر يرر  العر رري او مررا عرررن ا ررذا االسرر   رراا اارررد احرردان  ررذا العررام المرر دح  

والحررراا ااجتمرراعي و ررراق الوبقررات واألديرراا  ررذا بالتقلبررات والثررورات واان يررارات ااقتصررادية 
فترروع علررى  افررة األ ررعد  مرر  االحررت   عدا عن ما يجري في األراضي الفلوويني  مررن  ررراق م

نتيجررة لل جمرر  المصررعور  الترري يشررن ا االحررت   ااسرررا يلي علررى البشررر والشررجر والحجررر والترري 
 ررملا اعتررداوات وقترري واسررر وت جيررر وابعرراد وحصررار وقصررا و رردم للمنرراد  واقررت ق ل  ررجار 

امررر واقرر  علررى األرض وت ويد للقدس وتكثيف  وتيري لإلستيواا محاولة من االحت   لفرض 
 يوتحيي من خ ل  اقامة الدول  الفلووينية الموتقل  الصالح  للحيا .

 االسررتيوانية ااسرررا يليةالعدوانيررة  ال جمررةال دا   عبنا يعاني من وي ت االحت   ومررن  راسررة و 
الفلورروينية فرري  األراضين ب وسلب من  ملا مدينة القدس  والتيالفلووينية ..  األرضعلى 

الكنيوررا عررن انرراو  بموافقررةسلوات االحررت   الصرر يوني  أعلنا 2011الغر ية ففي عام  ضفةال
والقرردس وجوار ررا بمعررد  خموررما ة  الغر يررة الضررفةوحد  سيني  في منوقة  أالنمن خمو   أكثر

 . العبرية اللغة إلىالعر ية  اللغة ارق من  15 ما ت  تغيير اس   وحد    ريًا .
منشررأ  .  مررا ترر   سررتما ةا رردم  إ ررداراتمن   ومنشأ  فلووينية و ناا   ةأر عما إسرا ييو دما 

 . الشرقيةوحد  سيني  في حي جيلو االستيواني بالقدس  1600اناو 
ستصرردار قرررار ال األمررنمجلررس  إلىالمتحدة لتقدي   لب رسمي  األم في  العر يةمما دف  الدو  

 . مرييياألالقرار ا ودم بالفيتو  أا إال الدان  االستيواا
عمرررار  سررريني   إقامرررةا ررردن  الشررررقيةفنرررد   ررربرد فررري القررردس  إسررررا ييوفررري الوررريا  داتررر   ررردما 

ودارة  أعلنررررا أيضرررراً وفرررري  رررر ر يوليررررو ، دوليرررر  وعر يرررر   بإدانرررراتووج ررررا عمليررررة ال رررردم  ي وديررررة
الديررة قامررا وحد  سينية فرري موررتو ن  ايتررار جنررو. القرردس .  مررا  34اناو  ااسرا يلية ااسياا

مررأمن  مقبرررة أراضررىما يومى بمتحا التوامح علررى  إقامةعلى  بالمصادقةت   في القدس االح 



و رررر دت مدينررررة القرررردس توررررورًا خويرررررًا بليررررام االحررررت   اتوديرررر  الكتررررب ااسرررر مية هللا التاريخيررررة 
 على مدارس القدس . المحرفة المدرسية

ثرري موررجد النررورني فرري ممررن ق قررام الموررتو نين بحررر  العديررد مررن المورراجد م و شرريي محمرروم و 
 ارررقين قريررةنعرري  بالخليرري وموررجد  انرريفرري الرردة  الصررحابةالرردة قصررر  بمحافعررة نرراالس وموررجد 

جانرررب .. قيرررام قوعررراا المورررتو نين بقوررر   إلرررىارقررر  قرررر. رام هللا  رررذا  قريرررةر فررري ومورررجد النرررو 
وحرررر   الغر يرررة الضرررفةفررري  نالفلوررروينيي الحرررواج  .. واالعترررداو علرررى المررروا نين  وأقامررر الورررر  

 20.000الضرر الكلي والج  ي ما ي يد عررن  أ ا.فقد  أ جار  منادل   وحر  م ارع   وقل  
اعتررداو علررى  72 ررجر  ديترروا فقررد الررت عرردد اعتررداوات الموررتو نين  3408 ررجر  من ررا حرروالي 

 رردما وتشررريدًا ومصررادرة بصررور   األغرروارالم ارعين وقد تضاعفا  ررذ  االعتررداوات علررى منوقررة 
 . األغوارعلى  التامة للويورة ااسرا يليوط توضح المخ 

القصرررا للمبررراني والتجريررررف  أعمرررا قوررراق غررر   المحا رررر اررررًا و حررررًا وجرررروًا فقرررد توا رررلا  أمرررا
 بررفالندي القورراق سرريو  أراضرريجديررد داخرري  أمنررىبعمرري  ررريط بالقورراق و رردأ  المحيوة ل راضي
 ي إلررى تررد وروالحصررار االقتصرراد القصررا الجرروي  والمبرراني الريةيررة. لقررد اد  ال راعيةالدونمات 

 األنفررا مررن  إلرري  القورراق موررت لكين فقررط مررا يصرري  أ ررالي وأ رربححالرر  المرروا نين االقتصررادية 
 نوبة الفقر المدق  . ديادةوالتصدير  ليًا مما سا   في  اانتاجوتوقفا حر ة 

والجرحررى  واألسررر  يقرردم الشرر داو  أرضرر بالرغ  من  ي دلك ال دا   عبنا المناضي  ررامد علررى 
و رراا  رر ر ينرراير ضد الجدار واالستيواا  الشعبية االنتفاضةاالحت   في  إجراواتيقاوم يوميًا 

قتل ررا جنررود االحررت   لررد   الترريرحمرر   أاررو جرروا ر  الشرر يدةقررد ارردأ باستشرر اد  2011مررن العررام 
ر. يبنى في الررد  العررين غرر  الذيمشار ت ا في موير  سلمي  ضد جدار الض  والتوس  العنصري 

مدينرررة رام هللا .  مرررا استشررر د عمرررر القواسرررمى فررري الخليررري والشرررا. محمرررد دراغمررر  علرررى حررراج  
 .ومصوفى التميمي في النبي  الحعويري  ما   ر  ناالس 

 
 
 

 على المستوى السياسي :
 



الررذي يرررفف وقررا  ااسرررا يليالتعنررا  بورربب الفلورروينيالجانررب  منت  وقا  امي للمفاوضات 
 األراضررريوعا رررمت ا القررردس علرررى  امررري  المورررتقلةالفلوررروينية  بالدولرررةن االسرررتيواا واالعتررررا

 بإسرررا ييوالذي يصر على الجانب الفلوويني االعتررران  ،1967ي الراب  من ح يراا ف المحتلة
 دول  ي ودية .

قاد ررا  الترري الدالوماسرريةو ررعد الجانررب الفلوررويني حر ترر  ونتيجررة دلررك ترر  وقررا المفاوضررات، 
 األمررنمجلررس  إلررىد عبرراس للحصررو  علررى حررا الشررعب الفلوررويني وتوجرر  سرريادة الررر يس محمررو 

يررراا فرري الرابرر  مررن ح   المحتلررة األراضرريفرري حرردود  موررتقلةوقرردم  لررب عضرروي  فلورروين دولرر  
 .وعا مت ا القدس الشريف 1967

موررتو  بعثرر  مثرري و النرررويق    إلررىفرر  التمثيرري الدالوماسرري الفلوررويني ر  2011كمررا  رر د عررام 
وقيررام  أايرربفلورروين عبررر موررار ترري  إلررىمررن متورروعي العررال  بالتوجرر   أممرريبررالت امن مرر  قرررار 

الررررذين جرررراووا للتضررررامن مرررر  الشررررعب  ناألورو يرررري اترحيرررري العشرررررات مررررن المتضررررامنين  إسرررررا يي
 الفلوويني .
لبنرراا وسرروريا وعرردد مررن  أخر ررابرراقي الرردو  العر يررة االعترافات ادول  فلووين مررن  كما استكملا

ال تينيررررة مثرررري البراديرررري ، الوررررلفادور ، تشرررريلي ، الميورررريك ،  ولومبيررررا ، البيرررررو ،  أمرييررررادو  
 .األرجنتيننييارجوا ،  و ا ، فن وي  ،  وستارييا ، 

  املررةوتوالا االعترافات ادول  فلووين و اا اعتران اليونويو بحصو  فلووين على عضوي  
عضررو  14ومعارضررة  أعضرراو 107والعلرروم بعررد نيرري موافقررة  للثقافررة المتحرردة مرر األفرري منعمررة 

، علرررى اذرررر دلرررك قرررررت الواليرررات المتحررردة قوررر  التمويررري عرررن  المتحررردةاليرررات إسررررا يي والو ايرررن   
 . اليونويو 

 
 الفلسطينية المصالحة

 
ا فعاليررات وانولقرر  ،االنقوررام  بإن رراو للموالبررةارردأ التحرررا الشررعبي  2011عررام  آدارفرري  رر ر 

 بإعررادة للموالبررةوقورراق غرر    الغر يررة الضررفةاالنقوام في  افررة مرردا  إن اوعرفا اررر الشعب يريد 
االنقورررام الفلورررويني الرررداخلي وقرررد جو  رررا  رررذ  التحر رررات اررررد  وإن ررراووالقوررراق  للضرررفة الوحررردة

فررتح وحمرراس بعررد  أعلنرراعنيررف مررن حمرراس فرري قورراق غرر   . وعلررى اذررر دلررك فرري  رر ر نيورراا 



مررن  المصرررية الورقررةالتو رري التفررا  مصررالح  .. وترر  التوقيرر  علررى  بالقررا رةماعررات عقرردت اجت 
بحضررور الررر يس محمررود عبرراس  أيررارقبرري حمرراس وفررتح والمنعمررات الفلورروينية فرري الرابرر  مررن 

 وخالد مشعي .
الشررديد الدا  االنقوررام  األسرراولكررن مرر   المصررالحةخرجررا جمررا ير  ررعبنا فرحرر  بررالتوقي  علررى 

 الترررري القمعيررررةارررري اددادت ممارسررررات حمرررراس  بإن ا رررر ولرررر  يشررررعر المرررروا ن  األرضى واقرررر  علرررر 
اسرررت دن الكرررادر الفتحررراوي باالعتقرررا  والضرررر. والتعرررذيب برررالرغ  مرررن تشرررييي عررردد مرررن اللجررراا 

 . المصالحةلتثبيا 
خلو ررا مررن مشررار   النورراو ممررا  الفلورروينية للمرررأة واالتحرراد العررام  واأل ررراسررتنكرت المسسوررات 

عرررن مراكررر   رررن  القررررار .. و رررالرغ  مرررن دلرررك يررردعو  وإقصررراو ا المررررأة فررري ت مررري  دور يورررا   
سرريادة الررر يس محمرررود  رأسرر اوعلرررى  الفصررا ي والقررو  الوياسرري  الفلوررروينية للمرررأة االتحرراد العررام 

الورروداو  الصررفحة ررذ   وإن رراواالنقوام  إن او إلىاالستمرار في اذ  الج ود للو و   إلىعباس 
 نا ضد االحت   .في تاريع نضال

 
 صفقة شاليط  

 

بإتمرررام  ررفقة تبررراد  األسرررر  مررر  الجنرردي ااسررررا يلي جلعررراد  ررراليط  2011جرراوت ن ايرررة العرررام 
حيث تمينا حماس مررن خرر    ررذ  الصررفق  مررن االفررراج عررن نحررو الررا اسررير فلوررويني اارررد   

سرريرات مجموعرر  مررن ا ررحا. االحيررام العاليرر  مررن اانرراو حر ررة حمرراس وتبرريف الوررجوا مررن األ
النورراو، إال اا  ررذ  الصررفق  فرري المقاارري تعرضررا للعديررد مررن االنتقررادات وخصو ررا  يمررا يتعلررا 
بالدفعررر  الثانيرررة مرررن االسرررر  المفررررج عرررن   حيرررث  ررراا مععم رررا مرررن االسرررر  الرررذين بقررري ان ررراو 

أو اا احيررام   ا ررً  قصررير ،  ررذا بااضرراف  إلررى الررثمن البررا   الررذي محيوميررات   فترررة بورريو  
   عبنا الفلوويني في قواق غ ة من دم اانا رر  وترردمير لبنيترر  التحتيرر  وحصررار غا رر  نتيجررة دفع

 لخوا الجندي ااسرا يلي.
كما و الب الر يس الفلوويني محمود عباس اسرا يي باالت ام بما تع رردت برر  علررى لورراا ر رريس 

وا ااسرررا يلية قبرري ودرا  ررا الوررااا اي ررود المرررت برراافراج عررن جميرر  األسررر  الررذين دخلرروا الوررج 
 اتفا  اوسلوا، و الب اللجنة الر اعية بإل ام اسرا يي اتنفيذ  ذا التع د.



ومن جانب  ااتحاد العام للمرأة الفلوويني   الب ويوالررب  افررة فصررا ي وحر ررات العمرري الررو ني 
الفلوررررويني اوضرررر  قضررررية األسررررر  واالفررررراج عررررن   علررررى سررررل  اولويررررات اي تحرررررا سياسرررري او 

 االسرا يلي  من  افة االسر  الفلووينين البواسي.حتى يت  تبيف الوجوا  دالوماسي
 

   :اإلطار المؤقت وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية
 

اعادة تفعيرري منعمررة التحريررر الفلوررويني  مولررب  ررا  انتعررار  فمنررذ سررنوات  ويلررة و ررذا المولررب 
د ي ا ذا الخصوص  اا الخوررو  تعلو األ وات لتحليق  ولعي ما نتق عن اتفا  المصالح  المب 

انضمام حر تي حمرراس والج رراد ااسرر مي والموررتقلين لعي األولى نحو تفعيي منعمة التحرير، و 
مرررن الليرررادات لإل رررار الليرررادي المسقرررا للمنعمرررة حقرررا التمثيررري الشررررعي والوحيرررد ألانررراو  رررعبنا 

يررر   رررأولى الخوررروات نحرررو  رررذ  الخوررروة العملالفلورررويني، ورأ  االتحررراد العرررام للمررررأة الفلوررروينية 
إ رر ع وتفعيرري منعمررة التحريررر وتحقيررا المصررالح  وان رراو اانقوررام، وعليرر  فقررد رحررب ااتحرراد 
العرررام للمررررأة الفلوررروينية  مرررا الغالبيرررة الععمرررى مرررن اانررراو  رررعبنا ا رررذا التحررررا العملررري و الرررب 

ر الفلوررروينية بخوررروات ل مرررام و شررريي اسررررق لتحقيرررا التفعيررري الحليقررري والورررري  لمنعمرررة التحريررر 
      ام  لكافة أ يان  عبنا.الممثي الشرعي والوحيد للشعب الفلوويني واا ار الج 

 
 


