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الوقائع الفلسطينيّة ()2012
توثيق ألهم أحداث القضية الفلسطينيّة
العربي اإلسرائيلي في عام 2012
والصراع
ّ

العدد ( ) 1
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آذار  /مارس 2013

كانون الثاني  /يناير 2012

 2012/1/2إرسائي��ل تق ّرر إزالة مع�بر كارين (املنطار) املخصص لنقل
البضائ��ع عىل الحدود م��ع قطاع غ�� ّزة لتج ّنب مح��اوالت الفدائ ّيني
الفلسطينيني حفر أنفاق للوصول إليه.
(عربيل :صوت إرسائيل والتلفزيون اإلرسائييل)2012/1/2 ،

 2012/1/10وزارة الخارجي��ة اإلرسائيلي��ة تقرر تعي�ين حاييم كورين
سف ًريا غري مقيم إلرسائيل يف دولة جنوب السودان.
(عربيل)

•التأكيد عىل اس��تمرار عمل اللجان ،وهي :لجنة الح ّريات العا ّمة
واملؤسس��ات وعودة الكوادر
املكلّف��ة مبعالجة ملفّات املعتقلني
ّ
لغ ّزة وجوازات السفر وح ّرية العمل ،ولجنة املصالحة املجتمعية.
ويف هذا السياق أبلغ الرئيس محمود عباس املجتمعني بأنّه وقع
إطالق رساح  64معتقلاً يف إطار االتّفاق عىل إطالق رساح جميع
املعتقلني.

•التأكي��د عىل تنفيذ ما جرى االتّف��اق عليه يف القاهرة ببدء عمل
لجنة االنتخابات املركزية يف الضفّة الغربية وقطاع غ ّزة والقدس.
(وفا)

 2012/1/11املحكم��ة العلي��ا اإلرسائيلية توافق ع�لى تعديل قانون  2012/2/13جراف��ات تابعة لس��لطة الحدائ��ق الطبيعية اإلرسائيلية
املواطنة ملنع ملّ ش��مل العائالت الفلس��طينية التي تزوج أحد أفرادها تجرف ملعب وادي حلوة يف بلدة س��لوان القريبة من املسجد األقىص
ّ
من إح��دى املواطنات من س��كان األرايض املحتلة يف س��نة  1967أو من الجهة الجنوبية.
(وفا)
العكس.
 2012/2/19مواجه��ات عنيف��ة بني الفلس��طين ّيني وق�� ّوات االحتالل
(املركز القانوين لحقوق األقليات يف إرسائيل  -عدالة)2012/1/12 ،
يل يف باحات املس��جد األق�صى ،والرشط��ة اإلرسائيل ّية تهاجم
اإلرسائي ّ
 2012/1/19مملكة تايلند تعلن اعرتافها رسم ًّيا بدولة فلسطني.
املصلّ�ين الذي��ن تج ّمعوا منذ ص�لاة الفجر إلحب��اط محاولة كان من
(وفا) املتوقّع أن يقوم بها املستوطنون الحتالل املسجد األقىص.
 2012/1/22الرئيس محمود عباس يرفض يف حديث تلفزيوين العودة
إىل الكفاح املسلّح.
(موقع روسيا اليوم)

(جريدة الحياة اللندنيّة)2012/2/20 ،

 2012/2/21محكمة العدل العليا يف إرسائيل تصدر قرا ًرا يقيض بإلغاء
"قانون طال" الذي يعفي طالب املعاهد الدينية اليهودية من الخدمة
العسكرية.

 2012/1/29وس��اطة قطرية تنهي القطيعة بني األردن وحركة حامس
بحضور و ّيل العهد الشيخ متيم بن حمد آل ثاين.
 2012/2/23إرسائي��ل تض ّم مطار قلنديا إىل نطاقها االس��تيطاين ،وهو
املطار الذي كان مق ّر ًرا أن يكون املطار الرئيس للدولة الفلسطينية.
(عربيل)2012/2/22 ،

شباط  /فبراير 2012

(جريدة السفري.)2012/2/24 ،

 2012/2/6الرئيس محمود عباس وخالد مش��عل يوقّعان يف العاصمة  2012/2/26افتت��اح املؤمت��ر الدويل للدفاع ع��ن القدس وحاميتها يف
القطريّ��ة الدوحة "إعالن الدوحة" برعاية أمري قطر الش��يخ حمد بن العاصمة القطريّة الدوحة ،والرئيس محمود عباس يؤكّد تصميمه عىل
خليفة آل ثاين .وفيام ييل بنود اتّفاق الدوحة:
عرض قضية فلسطني عىل مجلس األمن واألمم املتّحدة.
(وفا)

•التأكيد عىل االستمرار يف خطوات تفعيل وتطوير منظّمة التحرير
 2012/2/27املؤمت��ر الدويل للدفاع عن القدس يص��در بيانًا يف ختام
الفلس��طينية ،من خالل إعادة تش��كيل املجلس الوطني بشكلٍ
أعامله يف الدوحة يويص فيه بعرض قضيّة القدس عىل األمم املتحدة.
متزامن مع االنتخابات الرئاسية والترشيعية.
•عقد االجت�ماع الث��اين للجنة تفعي��ل وتطوير املنظّم��ة بتاريخ
 2012/2/18يف القاهرة.

(موقع املؤمتر)

آذار  /مارس 2012

 2012/3/9استش��هاد مثانية مقاومني يف سلسلة غارات إرسائيلية عىل
•تشكيل حكومة التوافق الوطني الفلسطيني من كفاءات مستقلّة قطاع غ ّزة بينهم األمني العا ّم أللوية النارص صالح الدين الش��يخ زهري
برئاس��ة الرئيس محمود عباس ،تكون مه ّمتها تس��يري االنتخابات القييس.
الرئاسية والترشيعية والبدء بإعامر غ ّزة.
(جريدة الحياة الجديدة الفلسطينية)2012/3/10 ،
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 2012/3/12إرسائيل تواصل اعتداءها عىل قطاع غ ّزة ،وعدد الشهداء  2012/5/25بنيامني نتنياهو يعلن ملحطّة  CNNاألمريك ّية تأييده قيام
دولة فلسطين ّية "مرتابطة" ،ومنزوعة السالح.
يرتفع إىل خمسة وعرشين شهي ًدا.
(يس إن إن العربية)

(جريدة السفري)2012/3/13 ،

خطاب له أمام املؤمتر الذي عقده مركز
 2012/3/29ح��زب النهضة التونيس يصدر بيانًا مبناس��بة يوم األرض  2012/5/28نتنياهو يقرتح يف
ٍ
بحوث األم��ن القومي يف جامعة تل أبيب ،دولة فلس��طينية منزوعة
يعلن فيه رفض التطبيع مع إرسائيل.
(الصفحة الرسمية لراشد الغ ّنويش عىل الفيسبوك) السالح.
(موقع رئاسة الحكومة اإلرسائيلية)

نيسان  /أبريل 2012

حزيران  /يونيو 2012

 2012/4/4األدي��ب األمل��اين غونرت غراس الحائز جائ��زة نوبل لآلداب
ينرش قصيدة يف صحيفة س��ودويتيش تسايتونغ يرى فيها أ ّن إرسائيل  2012/6/26الرئيس الرويس فالدميري بوتني يزور األرايض الفلسطينيّة،
ويفتتح مع الرئيس محم��ود عباس "املركز الثقايف العلمي الرويس" يف
بأسلحتها النووية ته ّدد السالم العاملي.
بيت لحم.
(فرانس )2012/4/4 ،24

(وفا)

 2012/4/18مفتي الديار املرصية عيل جمعة يزور القدس ويصليّ يف
 2012/6/29اليونيس��كو تدرج كنيس��ة املهد ومسار الح ّجاج يف بيت
مس��جد الرباق يف الحرم القديس برفقة األم�ير غازي بن محمد رئيس لحم عىل قامئة الرتاث العاملي.
مؤسسة آل البيت ومستشار امللك عبد الله الثاين للشؤون الدينية.
ّ
(موقع اليونيسكو)
(جريدة األهرام)2012/4/19 ،

 2012/4/19رئيس االتّحاد العاملي لعلامء املسلمني يوسف القرضاوي
ينتقد زيارة مفتي الديار املرصيّة القدس.
(موقع الشيخ يوسف القرضاوي)

تموز  /يوليو 2012
ّ

 2012/7/3قن��اة "الجزيرة" الفضائية تعرض فيلماً وثائق ًّيا عن الرئيس
يارس عرفات يفيد بأنّه مات مسمو ًما مبا ّدة البولونيوم املش ّع.
(الجزيرة .نت)

مجمع البحوث اإلس�لامية يف األزهر يدين باإلجامع زيارة املفتي عيل  2012/7/5دار اإلفتاء الفلس��طين ّية تجيز استخراج رفات يارس عرفات
جمعة الق��دس املحتلّة ،ويج ّدد رفضه زي��ارة املدينة ما دامت تحت لفحصه ومعرفة سبب الوفاة.
يل.
االحتالل اإلرسائي ّ
 2012/7/22لجنة مبادرة السالم العربية تصدر بيانًا بعد اجتامعها يف
 2012/4/25دائ��رة اإلحصاء املركزي��ة يف إرسائيل تنرش معطيات عن الدوح��ة تدعم فيه خطّة التحرك الت��ي عرضها الرئيس محمود عباس
عدد الس��كّان ج��اء فيها أ ّن عدد س��كّان إرسائيل بلغ س��بعة ماليني لحصول فلسطني عىل مكانة الدولة العضو يف األمم املتّحدة.
(موقع جامعة الدول العربية)
وتسعمئة ألف شخص بارتفاع  %2مقارنة بالعام املايض .وبلغت نسبة
آب  /أغسطس 2012
اليهود  ،%75بينام بلغت نسبة العرب .%20
(عربيل 2012/8/3 )2012/4/25 ،الرئاسة الفلس��طين ّية تدين الهجوم الذي استهدف مخ ّيم
الريموك يف دمشق.
أيار  /مايو 2012
خاص لوكالة رويرتز
 2012/5/8الرئيس محمود عباس يؤكّد يف ترصي ٍح ّ
أنّه لن يسمح لشعبه بالعودة إىل حمل السالح ض ّد اإلرسائيل ّيني.
(موقع رويرتز)

(وفا)

 2012/8/6الق�� ّوات املس��لّحة املرصيّ��ة تتّهم عنارص م��ن قطاع غ ّزة
امل�صري يف رفح الذي قتل فيه 15
باملش��اركة يف الهجوم عىل الجيش
ّ
جنديًّا.

يل برعاية مرصيّة يُنهي إرضاب
 2012/5/14ات ّفاق
فلسطيني  -إرسائي ّ
ّ
األرسى الفلسطين ّيني عن الطعام يف السجون اإلرسائيل ّية.
 2012/8/9أعداد كبرية من املد ّرعات وقاذفات الصواريخ واملجنزرات
(جريدة السفري )2012/5/15 ،تص��ل إىل مدينة العريش املرصيّ��ة لتعزيز الق ّوات املرصيّة ،وس�لاح
 2012/5/22فلس��طني تنض�� ّم إىل "املعي��ار
ّ
الخ��اص بن�شر البيانات الهندس��ة يهدم ع��د ًدا كب ًريا من األنف��اق التي متت ّد م��ن مدينة رفح
اإلحصائية  "SDDS -الذي يديره صندوق النقد الدويل.
املرصية إىل داخل رفح الفلسطين ّية.
(جريدة الرشوق املرصية)2012/8/7 ،

(وفا)

(جريدة األهرام)2012/8/10 ،

العدد ( ) 1

182

آذار  /مارس 2013

مجلس الوزراء املصغّر للش��ؤون السياسية واألمن ّية يف إرسائيل يوافق أس��امة حمدان مس��ؤول العالقات الخارجية يف حرك��ة حامس يقول
ع�لى طلب مرص إرس��ال مروح ّي��ات هجومية إىل س��يناء للعمل ض ّد يف ترصي��ح لوكالة قدس برس إن الدولة غ�ير العضو يف األمم املتحدة
محاولة يائس��ة إلحياء التسوية ،وهي متثّل خط ًرا حقيق ًّيا عىل القض ّية
العنارص اإلرهابية .ويرسي مفعول هذه املوافقة أليّام ع ّدة فقط.
(عربيل) الفلسطين ّية.
الصيني ترسو يف ميناء حيفا مبناسبة
 2012/8/13س��فن من األسطول
(حامس  -املكتب اإلعالمي)
ّ
يل.
مرور عرشين عا ًما عىل التعاون بني الجيشني
التلفزيون الس��وري يش�� ّن هجو ًما غري مس��بوق ع�لى رئيس املكتب
الصيني واإلرسائي ّ
ّ
رشد،
(موقع الجيش اإلرسائييل) الس��يايس لحركة ح�ماس خالد مش��عل ،ويصفه بأنه مق��اوم م ّ
ويتّهم��ه بالجحود بعد أن فتحت له دمش��ق أبوابها ،ث ّم باع املقاومة
أيلول  /سبتمبر 2012
 2012/9/4مس��توطنون يش��علون النار يف أحد أب��واب دير اللطرون من أجل السلطة.
(رويرتز)2012/10/2 ،

القريب من القدس ،ويكتبون شعارات عنرصية عىل ُجدر الدير.
(وفا)  2012/10/6الجي��ش اإلرسائييل يعلن أنه أس��قط طائرة مجهولة من
 2012/9/10بنيام�ين نتنياه��و يدع��و يف خطاب أم��ام مؤمتر العدل دون ط ّي��ار يف منطقة جبل الخليل (موق��ع الجيش اإلرسائييل) ،وتبينّ
لالجئ�ين اليهود من البالد العرب ّية املنعقد يف القدس إىل عدم نس��يان أ ّن الطائرة املجهولة تدعى "أيوب" وهي من صنع إيراين ،وقد أرس��لها
حزب الله للتجول فوق فلسطني وتصوير بعض املواقع اإلرسائيلية.
يهودي طُردوا من الدول العرب ّية.
قض ّية  850ألف الجئ
ّ
(موقع وزارة الخارجية اإلرسائيلية)

(جريدة السفري)2012/10/7 ،

تظاهرات يف نابلس والخليل احتجا ًجا عىل تدهور األوضاع املعيش��ية يهود متط ّرفون يرشقون كنيسة القديس جاورجيوس للروم األرثوذكس
يف الضفة الغربية ،ومواجهات بني املتظاهرين وق ّوات الرشطة يف بيت يف القدس بالحجارة والزجاجات.
(وفا)2012/10/9 ،
لحم.
(جريدة السفري 2012/10/13 )2012/9/11 ،محم��ود الزه��ار يؤكّ��د أ ّن دعم إي��ران لحركة حامس
 2012/9/24وزير الدفاع اإلرسائييل إيهود باراك يقرتح يف حوار أجرته مستم ّر بجميع الوسائل ،وأ ّن طائرة "أيوب" التي أرسلها حزب الله إىل
معه جريدة "إرسائيل هايوم" انس��حابًا إرسائيل ًّيا أحاديًّا من جزء كبري األجواء الفلسطينية إنجاز إسرتاتيجي.
(وكالة م ًعا اإلخبارية)
التوصل إىل ات ّفاق س�لام مع الفلس��طينيني
من الضفة الغربية إذا ّ
ظل ّ
إرسائيل تغتال بغارة جوية عىل قطاع غزة القائد العام ملجلس شورى
بعيد املنال.
(رويرتز )2012/9/24 ،املجاهدين يف بيت املقدس هشام السعيدي.
 2012/9/25أمري قطر الش��يخ حمد ب��ن خليفة آل ثاين يدعو مجلس
(أبو الوليد املقديس)
األم��ن يف خطاب له أم��ام الجمع ّية العا ّمة لألم��م املتّحدة يف دورتها  2012/10/14استشهاد اثنني من الفلسطينيني يف غارة ج ّوية إرسائيلية
الس��ابعة والستني إىل إصدار قرار تحت البند السابع يلزم إرسائيل ّ
فك عىل قطاع غ ّزة ،األمر الذي رفع عدد الش��هداء إىل خمس��ة خالل أربعٍ
الحص��ار عن قطاع غ ّزة ووقف االس��تيطان وإعادة عملية الس�لام إىل وعرشين ساعة.
مسارها الشامل.
(جريدة األيام  -رام الله)2012/10/15 ،
حل
(وكالة األنباء القطرية 2012/10/15 )2012/9/25 ،ش��معون بريس يؤكّد يف كلمة له أمام الكنيست أ ّن ّ
حل الدولتني.
 2012/9/29ح��زب االش�تراكيني األوروبيني يعل��ن يف ختام مؤمتره يف النزاع اإلرسائييل  -الفلسطيني هو ّ
بروكسل قبول حركة فتح عض ًوا يف الحركة االشرتاكية األوروبية.
(عربيل)
(موقع الحزب)2012/9/29 ،

 2012/10/17وزارة الخارجي��ة اإلرسائيلي��ة تصدر بيانًا عقب تس��لّم
تشرين األ ّول  /أكتوبر 2012
رئي��س الدولة ش��معون بريس أوراق اعتامد س��فريي م�صر واألردن
 2012/10/2مستوطنون وحاخامات يقتحمون باحات املسجد األقىص تقول فيه إ ّن س��فري مرص عاطف س��يد األهل أكّد التزام مرص بجميع
للم ّرة الثانية ،وآخرون يكتبون ش��عارات مس��يئة للس�� ّيد املسيح عىل االت ّفاقات املوقّعة مع إرسائيل ،وأ ّن س��فري األردن وليد عبيدات طالب
بإقامة دولة فلسطينية مستقلّة تعيش بسالم إىل جانب إرسائيل.
أبواب دير الفرنسيسكان يف جبل الزيتون.
(جريدة النهار اللبنانية)2012/10/3 ،

(موقع وزارة الخارجية اإلرسائيلية)2012/10/18 ،
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 2012/10/24غارة ج ّوية عىل مجمع "الريموك" للصناعات العسكرية
يف السودان.
(جريدة الحياة اللندنية)2012/10/25 ،

 2012/10/29مجلس الطائفة العربية األرثوذكسية يف فلسطني يؤكّد
عروبة املسيحيني ويرفض تجنيدهم يف الجيش اإلرسائييل.
(وفا)

تشرين الثاني  /نوفمبر 2012

 2012/11/1ق�� ّدم الرئي��س الفلس��طيني محمود عباس تن��ازلاً ناد ًرا
بحق العودة ،أثناء حوار ل��ه مع القناة الثانية
إلرسائي��ل يف ما يتعلق ّ
حق دائ��م يف املطالبة بالعودة
اإلرسائيلي��ة عندما ق��ال" :إنه ليس له ّ
إىل البل��دة التي طرد منها ،وهو طفل ،أثناء حرب  ،"1948وإنه "يريد
زيارة صفد ،لكنه لن يعيش فيها" ،وأن فلسطني يف نظره "هي األرايض
املحتلّة سنة  ،1967والقدس هي عاصمتها".
(جريدة األخبار اللبنانية)2012/12/2 ،

 2012/11/3بطريرك القدس وسائر أعامل فلسطني واألردن ثيوفيلوس
ألي كاهن بتشجيع
الثالث يش�� ّدد ،يف بيان صحايف ،عىل أنه لن يسمح ّ
االنخراط يف الجيش اإلرسائييل.
(وفا)

 2012/11/7حامس تؤكّد أ ّن أجهزة األمن الس��وريّة داهمت مق ّرات
الحركة يف دمشق وأقفلتها.
(املركز الفلسطيني لإلعالم)

وزي��ر خارجية مرص محم��د كامل عمرو وهي�لاري كلينتون يعقدان
مؤمت�� ًرا صحاف ًّي��ا يف القاه��رة يعلن��ان فيه وق��ف النار ب�ين إرسائيل
والفلس��طينيني يف قطاع غ ّزة بعد الوصول إىل تفاهم بني الفلسطين ّيني
ينص عىل ما ييل:
وإرسائيل برعاية مرصيّة ّ
كل األعامل العدائية ب�� ًّرا وبح ًرا وج ًّوا ض ّد
•تق��وم إرسائيل بوقف ّ
قطاع غ ّزة مبا يف ذلك االجتياحات وعمليات استهداف األشخاص.
كل األعامل العدائية من غ ّزة
•تقوم الفصائل يف فلس��طني بوقف ّ
تج��اه إرسائيل مبا يف ذلك إط�لاق الصواريخ والهجامت من عىل
خ ّط الحدود.
•فتح املعابر وتس��هيل حركة األش��خاص والبضائ��ع وعدم تقييد
حركة الس��كّان أو اس��تهدافهم يف املناط��ق الحدودية والتعامل
مع إجراءات تنفيذ ذلك بعد  24س��اعة من دخول االت ّفاق حيّز
التنفيذ .يت ّم تناول القضايا األخرى إذا ما ت ّم طلب ذلك.
آل ّية التنفيذ:
•تحديد ساعة الصفر لدخول تفاهامت التهدئة إىل ح ّيز التنفيذ.
كل األطراف بااللت��زام مبا ت ّم
•حص��ول مرص ع�لى ضامنات م��ن ّ
االتفاق عليه.
بأي أفع��ال من ش��أنها خرق
•الت��زام ّ
كل ط��رف بع��دم القي��ام ّ
أي مالحظات يتم الرجوع إىل مرص
التفاه�مات ،ويف حالة وجود ّ
راعية التفاهامت ملتابعة ذلك.
(جريدة الرشق األوسط)2012/11/22 ،

 2012/11/14إرسائيل تغتال القائد الفعيل لكتائب عز الدين القسام  2012/11/22وزارة الص ّح��ة يف حكوم��ة غ ّزة املقال��ة تقول إ ّن عدد
بصاروخ أصاب س�� ّيارته يف أحد ش��وارع مدينة غ�� ّزة يف بداية عدوان الشهداء بلغ  163ش��هي ًدا (ارتفع يف ما بعد إىل  ،)166وعدد الجرحى
بلغ  1222جري ًحا يف العدوان عىل غزة.
جديد عىل قطاع غ ّزة.
(جريدة األيام  -رام الله)2012/11/15 ،

(املركز الفلسطيني لإلعالم)

لحق  2012/11/24رئيس مجلس الش��ورى اإلسالمي يف إيران عيل الريجاين
البي��ت األبيض يصدر بيانًا يؤكّد فيه مؤازرة الرئيس باراك أوباما ّ
إرسائيل يف الدفاع عن نفسها ،وات ّفاقه مع الرئيس املرصي محمد مريس يقول يف بيان صحايف صدر يف بريوت إ ّن إرسائيل لن تستطيع مهاجمة
إيران بعد هزميتها يف غ ّزة.
عىل العمل م ًعا لتخفيف ح ّدة الوضع يف غ ّزة.
(موقع وزارة الخارجية األمريكية)

إرسائيل تطلق عىل عدوانها عىل غ ّزة اسم "عمود السحاب".

(عربيل)2012/11/17 ،

(جريدة السفري)2012/11/26 ،

 2012/11/25الس��يد حس��ن نرص الل��ه يقول إ ّن ش��عاع املعركة مع
أي حرب مقبلة س��يكون عىل طول فلس��طني من كريات
إرسائي��ل يف ّ
شمونا حتّى إيالت.

 2012/11/15مرص تس��حب س��فريها م��ن إرسائي��ل احتجا ًجا عىل
العدوان عىل غ ّزة.
وزير الدفاع اإلرسائييل إيهود باراك يعتزل الحياة السياسية.

(موقع املقاومة اإلسالمية يف لبنان)

(صفحة الرئيس محمد مريس عىل موقع فيسبوك)

(عربيل)2012/11/26 ،

(وفا)

(املركز الفلسطيني لإلعالم)

رصح لوكالة قدس برس أ ّن
 2012/11/21تفجري عبوة ناس��فة يف باص إرسائييل يف تل أبيب يوقع القي��ادي يف حركة حامس صالح الربدويل ي ّ
حامس تؤيّد ذهاب الرئيس محمود عباس إىل األمم املتّحدة.
مثانية وعرشين جري ًحا إرسائيل ًّيا.
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عضو املكتب السيايس لحركة حامس عزت الرشق يؤكّد ترحيب الحركة
بذهاب الرئيس محمود عب��اس إىل األمم املتّحدة للحصول عىل صفة
"دولة مراقب".
(وفا)

 2012/11/29الرئيس محمود عباس يطالب يف خطابه أمام الجمعية
العا ّمة لألمم املتّحدة بإصدار شهادة ميالد دولة فلسطني.
(وفا)

نص الطلب الفلسطيني أمام الجمعية العا ّمة لألمم املتّحدة:
يف ما ييل ّ
"الدورة السابعة والستّون للجمعية العا ّمة لألمم املتحدة
البند  37من جدول األعامل :قضيّة فلسطني

وإذ تعي��د تأكيد قراره��ا  43/176املؤ ّرخ  15كانون األ ّول  /ديس��مرب
 ،1988والقرار  66/17املؤرخ  30ترشين الثاين  /نوفمرب  ،2011وجميع
القرارات ذات الصلة يف ما يتعلق بـ«تس��وية قضية فلسطني بالوسائل
الس��لمية» ،والتي ،يف جملة أمور ،أكّدت عىل الحاجة إىل (أ) انسحاب
إرسائيل من األرض الفلسطينية املحتلّة منذ عام  ،1967مبا فيها القدس
رصف،
الرشقية( ،ب) إعامل حقوق الشعب الفلسطيني غري القابلة للت ّ
وبالدرجة األوىل حقّه يف تقرير املصري وحقّه يف إقامة دولته املستقلّة،
حل عادل ملش��كلة الالجئني الفلسطينيني طبقًا للقرار
التوصل إىل ّ
(ج) ّ
( 194دـ )3امل��ؤ ّرخ  11كان��ون األ ّول  /ديس��مرب  ،1948و(د) الوقف
الكامل لجميع األنشطة االستيطانية اإلرسائيلية يف األرض الفلسطين ّية
املحتلّة ،مبا فيها القدس الرشقية،

إ ّن الجمعية العا ّمة،
وإذ تعي��د أيضً ا تأكيد قرارها  66/18املؤ ّرخ  30ترشين الثاين  /نوفمرب
إذ تسرتشد مبقاصد ومبادئ ميثاق األمم املتحدة ،تؤكّد يف هذا الصدد  2011وجميع القرارات ذات الصلة بش��أن وض��ع القدس ،واضعة يف
ّ
اعتبارها ع��دم اعرتاف املجتمع الدويل بض ّم القدس الرشقية ،والتأكيد
عىل مبدإ املساواة يف الحقوق وتقرير املصري للشعوب،
حل لوضع
للتوصل إىل ّ
عىل رضورة إيجاد طريقة من خالل املفاوضات ّ
وإذ تش�ير إىل قرارها ( 2625دـ )25بتاريخ  24ترشين األ ّول  /أكتوبر القدس كعاصمة لدولتني،
كل دول��ة أن تع ّزز من خالل
 ،1970مؤكّ��دة ،يف جمل��ة أمور ،واجب ّ
إجراءات مش�تركة ومنفصلة تحقيق مبدإ املساواة يف الحقوق وتقرير وإذ تش�ير إىل الفتوى التي أصدرتها محكمة العدل الدولية يف  9متّوز
 /يوليو ،2004
املصري للشعوب،
وإذ تش ّدد عىل أهمية صيانة وتعزيز السلم الدويل القائم عىل الح ّرية
والعدالة واملساواة واحرتام حقوق اإلنسان األساسية،
وإذ تش�ير إىل قراره��ا ( 181دـ )2املؤرخ  29ترشي��ن الثاين  /نوفمرب
،1947
وإذ تعيد تأكيد مبدإ امليثاق يف عدم جواز اكتس��اب األرض عن طريق
الق ّوة،
وإذ تعي��د تأكيد ق��رارات مجلس األمن ،مبا يف ذل��ك ،يف جملة أمور،
الق��رارات ،)1980( 478 ،)1979( 446 ،)1973( 338 ،)1967( 242
 )2003( 1515 ،)2002( 1397و،)2008( 1850
وإذ تعيد تأكيد انطباق اتفاقية جنيف املتعلقة بحامية املدنيني وقت
الحرب ،املعقودة يف  12آب  /أغسطس  ،1949عىل األرض الفلسطينية
املحتلّة ،مبا فيها القدس الرشقية،

وإذ تعي��د تأكيد قرارها  58/292امل��ؤ ّرخ  6أيار  /مايو  ،2004مؤكّدة،
يف جمل��ة أمور ،أ ّن وضع األرض الفلس��طينية املحتلّة منذ عام ،1967
مبا فيها القدس الرشقية ،ال يزال وضع االحتالل العس��كري ،وأنه وفقًا
للقان��ون الدويل وق��رارات األمم املتّحدة ذات الصلة ،يكون للش��عب
الحق يف تقرير املصري والسيادة عىل أرضه ،وإذ تشري إىل
الفلس��طيني ّ
قراره��ا ( 3210دـ )29املؤ ّرخ  14ترشين األ ّول  /أكتوبر  1974وقرارها
( 3237دـ )29امل��ؤ ّرخ  22ترشي��ن األ ّول  /أكتوبر  ،1974اللذين ،عىل
الت��وايل ،دع�� َوا منظّمة التحرير الفلس��طينية للمش��اركة يف مداوالت
الجمعية العا ّمة كممثّل للش��عب الفلسطيني ،ومنحها مركز املراقب،
وإذ تش�ير أيضً ا إىل قرارها  43/177املؤ ّرخ  15كانون األ ّول  /ديس��مرب
 ،1988وال��ذي اعرتفت في��ه ،يف جملة أمور ،بإعالن دولة فلس��طني،
الصادر عن املجلس الوطني الفلس��طيني يف  15ترشين الثاين  /نوفمرب
 ،1988وق ّررت أن يستعمل يف منظومة األمم املتّحدة اسم «فلسطني»
بدلاً من تس��مية «منظّمة التحرير الفلس��طينية» ،من دون املس��اس
مبركز املراقب ملنظّمة التحرير الفلسطينية ووظائفها يف منظومة األمم
املتّحدة،

وإذ تعيد تأكيد قرارها ( 3236دـ )29املؤرخ  22ترشين الثاين  /نوفمرب
 ،1974وجميع القرارات ذات الصلة ،مبا يف ذلك القرار  66/146املؤ ّرخ
 19كانون األ ّول  /ديسمرب ،2011
وإذ تأخذ يف االعتبار أ ّن اللجنة التنفيذية ملنظّمة التحرير الفلسطين ّية،
الفلسطيني ،تعهد لها سلطات ومسؤوليات
حق الش��عب الفلسطيني يف تقرير املصري ،مبا يف وفقًا لقرار املجلس الوطني
وإذ تؤكّد من جديد ّ
ّ
الحكومة املؤقّتة لدولة فلسطني،
ذلك حقّه يف إقامة دولته الفلسطينية املستقلّة،
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وإذ تشري إىل قرار الجمعية العا ّمة  52/250املؤ ّرخ  7متّوز  /يوليو  3.3 ،1998تق ّرر منح فلس��طني وضع دولة مراقبة يف منظومة األمم املتّحدة،
الذي منحت فلسطني مبوجبه حقوقًا وامتيازات إضافية بوصفها مراق ًبا ،من دون املساس بالحقوق واالمتيازات املكتسبة ودور منظّمة التحرير
وإذ تشري إىل مبادرة السالم العربية التي أقرتها جامعة الدول العربية الفلسطينية كممثل للش��عب الفلسطيني ،وفقًا للقرارات ذات الصلة
ّ
واملامرسة،
يف آذار  /مارس ،2002

بالح��ل القائم عىل  4.4تعرب عن أملها يف أن ينظر مجلس األمن بعني العطف يف الطلب
ّ
وإذ تعي��د تأكي��د التزامها ،وفقً��ا للقانون الدويل،
دولتني :دولة فلس��طني مس��تقلّة ذات س��يادة ،دميوقراطي��ة ،وقابلة املق ّدم من قبل دولة فلسطني يوم  23أيلول  /سبتمرب  2011لالنضامم
للحياة ومتواصلة جغرافيا ،تعيش جنبا إىل جنب مع إرسائيل يف س�لام إىل العضوية الكاملة يف األمم املتّحدة،
ً
ًّ
،1967
عام
قبل
ما
وأمن عىل أساس حدود
 5.5تؤكّ��د تصميمها عىل اإلس��هام يف أعامل الحقوق الثابتة للش��عب
والتوصل إىل تسوية سلمية يف الرشق األوسط التي تنهي
وإذ تضع يف اعتبارها االعرتاف املتبادل يف  9أيلول  /سبتمرب  1993بني الفلس��طيني
ّ
حكومة دولة إرسائيل ومنظّمة التحرير الفلس��طينية ،ممثّلة الشعب االحتالل الذي بدأ يف العام  1967وتحقّق رؤية الدولتني ،دولة فلسطني
املستقلّة ذات سيادة ودميوقراطية ،ومتواصلة جغراف ًّيا ،وقابلة للحياة،
الفلسطيني،
تعيش جن ًبا إىل جنب يف س�لام وأمن مع إرسائي��ل وجريانها اآلخرين،
حق جميع الدول يف املنطقة يف العيش يف س�لام داخل
وإذ تؤكّد عىل ّ
عىل أس��اس حدود م��ا قبل ع��ام  ،1967عىل أن يت ّم تحديد ترس��يم
حدود آمنة ومعرتف بها دول ًّيا،
الحدود يف مفاوضات الوضع النهايئ،
وإذ تثني عىل خطّة الس��لطة الوطنية الفلس��طينية لعام  2009لبناء
 6.6تع�ّب�رّ عن الحاجة املل ّحة الس��تئناف وترسي��ع املفاوضات يف إطار
مؤسس��ات الدولة الفلس��طينية املس��تقلّة خالل فرتة سنتني ،وتر ّحب
عملية الس�لام يف الرشق األوس��ط ،اس��تنا ًدا إىل قرارات األمم املتحدة
بالتقيي�مات اإليجابي��ة يف هذا الصدد عن االس��تعداد لبن��اء الدولة
ذات الصل��ة ،ومرجعية مؤمتر مدريد ،مب��ا يف ذلك مبدأ األرض مقابل
م��ن قبل البنك ال��دويل واألمم املتّحدة وصن��دوق النقد الدويل وكام
الس�لام ،ومبادرة الس�لام العربية وخريطة الطري��ق للّجنة الرباعية،
املخصصة يف نيسان /
انعكس��ت يف اس��تنتاجات رئيس لجنة االتصال ّ
من أجل تحقيق تس��وية س��لمية عادلة ودامئة وش��املة بني الجانبني
أبريل  ،2011واس��تنتاجات الرئيس الالحقة ،والتي ق ّررت أ ّن السلطة
حل جميع القضاي��ا الجوهرية
يل تعمل ع�لى ّ
الفلس��طيني واإلرسائي ّ
ّ
الفلس��طين ّية لديها من مق ّومات إقامة دولة ق��ادرة عىل أداء مها ّمها
املعلّقة ،وهي الالجئون الفلسطينيون والقدس واملستوطنات والحدود
ما يتجاوز الح ّد املطلوب يف القطاعات الرئيسية التي شملها البحث.
واألمن واملياه واألرسى،
وإذ تع�ترف ب��أ ّن العضوي��ة الكامل��ة الت��ي تتمتّع بها فلس��طني يف
ومؤسس��ات منظومة
منظّم��ة األمم املتحدة للرتبية والعل��وم والثقافة ،واللجنة االقتصادية  7.7تح��ثّ جميع ال��دول والوكاالت
ّ
املتخصصة ّ
واالجتامعي��ة لغريب آس��يا ،ومجموعة الدول اآلس��يوية ،وأيضً ا كعضو األمم املتّحدة عىل مواصلة دعم الش��عب الفلسطيني ومساعدته عىل
كام��ل كام هي الحال يف جامعة الدول العربية ،وحركة عدم االنحياز ،نيل حقّه يف تقرير املصري واالستقالل والح ّرية يف أقرب وقت،
ومنظّمة التعاون اإلسالمي ،ومجموعة الـ ،77والصني،
 8.8تطل��ب إىل األمني الع��ام أن يتّخذ اإلج��راءات الالزمة لتنفيذ هذا
وإذ تحي��ط علماً بتقري��ر لجنة مجلس األمن املعن ّي��ة بقبول األعضاء الق��رار وتقديم تقرير إىل الجمعية العا ّمة يف غضون ثالثة أش��هر عن
الجدد ،املؤ ّرخ  11ترشين األ ّول  /أكتوبر ،2011
التق ّدم املحرز يف هذا الصدد".
(جريدة السفري)2012/11/27 ،
وإذ تش�� ّدد عىل املسؤولية الدامئة لألمم املتّحدة حيال قضيّة فلسطني
بنيام�ين نتنياهو يصف خطاب محمود عباس أم��ام الجمعية العا ّمة
تحل القضية حلاًّ مرضيًا بجميع جوانبها،
إىل أن ّ
لألمم املتّحدة بأنه يتّسم بالكراهية والحقد عىل إرسائيل.
وإذ تعيد تأكيد مبدإ عاملية العضويّة يف األمم املتّحدة،
(موقع رئاسة الحكومة اإلرسائيلية)

حق الشعب
 1.1تعيد تأكيد ّ
ّ
الفلسطيني يف تقرير املصري واالستقالل يف الجمعية العا ّمة لألمم املتّحدة تصدر قرا ًرا يقيض مبنح فلسطني مكانة
دولته فلسطني عىل أساس حدود ما قبل العام ،1967
"دول��ة مراقب غ�ير عضو" يف األمم املتّحدة .وق��د اقرتع ملصلحة هذا
 2.2ت��درك أنه ،حتّى اآلن ،منحت  132دولة عض�� ًوا يف األمم املتّحدة القرار  138دولة  ،وعارضته تسع دول ،وامتنع عن التصويت  41دولة.
(موقع األمم املتحدة)
االعرتاف بدولة فلسطني،
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 2012/12/21بنيام�ين نتنياه��و يق��ول للقناة اإلرسائيلي��ة الثانية إ ّن
كانون األ ّول  /ديسمبر 2012
 2012/12/5اإلدارة املدن ّي��ة يف إرسائيل توافق عىل مرشوع لبناء ثالثة حكومته س��تواصل البناء رشقي القدس مش ّد ًدا عىل يهودية إرسائيل،
آالف وحدة س��كن ّية يف منطق��ة  E1بني القدس ومس��توطنة معاليه وع�لى أ ّن القدس هي عاصمة إرسائيل ،وأ ّن حائط املبىك ليس منطقة
محتلّة .وأضاف إنه ال يهت ّم مبا تقوله األمم املتّحدة.
أدوميم.
(عربيل)2012/12/5 ،

(عربيل)2012/12/22 ،

 2012/12/7خال��د مش��عل يصل إىل قطاع غ�� ّزة يف زيارة هي األوىل  2012/12/22الرئيس محمود عب��اس ينفي يف كلمة له أمام املجلس
تستم ّر أربعة أيّام.
أي حديث عن الكونفدرالية مع األردن.
االستشاري لحركة فتح ص ّحة ّ
(حامس  -املكتب اإلعالمي)

(وفا)

 2012/12/8خالد مش��عل يؤكّد يف خطبة ألقاه��ا يف غ ّزة أ ّن منظّمة
 2012/12/25مويش يعلون نائب رئيس الحكومة اإلرسائيلية يؤكّد أ ّن
التحرير الفلسطين ّية هي مرجعية الجميع مبا فيهم حركة حامس.
(وفا) مرص ات ّخذت إجراءات ناجعة ملكافحة تهريب السالح إىل قطاع غ ّزة.
 2012/12/10الرئيس محم��ود عباس يف خطبة له أمام الربملان الرتيكّ
(عربيل)2012/12/25 ،
يق��ول إ ّن قبول فلس��طني دولة بصفة مراقب يف األم��م املتّحدة أنهى
 2012/12/27الرئيس محمود عباس يه ّدد يف ترصيح لجريدة هآرتس
مؤامرة الدولة ذات الحدود املوقّتة.
بحل السلطة الفلس��طينيّة وإعادة املسؤوليّة عن املناطق املحتلّة إىل
ّ
(وفا)
 2012/12/13حامس تنظّم يف مدينة نابلس مهرجانًا ش��عبيا يف ذكرى إرسائيل.
ًّ
(جريدة هآرتس)2012/12/28 ،
انطالقتها.
رص يف أثناء اس��تقباله وف ًدا من حزب مريتس
(املركز الفلسطيني لإلعالم) الرئي��س محمود عباس ي ّ
حل الدولتني ،بحيث تكون فلسطني دولة مستقلّة
 2012/12/16الحكومة اإلرسائيلية تشجب يف بيان لها موافقة الرئيس اإلرسائييل عىل مبدإ ّ
محمود عباس عىل إقامة مهرجان لحركة حامس يف الضفّة الغربية .يف حدود  1967وعاصمتها القدس الرشق ّية.
(موقع رئاسة الحكومة اإلرسائيلية)

مس��تهل جلسة مجلس الوزراء أ ّن
ّ
بنيامني نتنياهو يؤكّد يف كلمة له يف
ستظل لليهود إىل األبد.
ّ
إرسائيل والقدس والحائط الغريب
(موقع رئاسة الحكومة اإلرسائيلية)

(وفا)

ص�لاح الربدويل من قادة حامس يقول يف ترصيح لوكالة "قدس برس"
حل الدولتني( .حامس  -املكتب اإلعالمي)
إ ّن الحركة ترفض ّ

حركة حامس تدين قصف الجيش السوري مخيّم الريموك يف دمشق.
 2012/12/28دائ��رة اإلحص��اء يف وزارة ش��ؤون األرسى واملح ّرري��ن
(موقع حركة حامس)
الفلسطينيّني تذيع تقري ًرا يكشف أ ّن إرسائيل اعتقلت  3848فلسطينيًّا
 2012/12/17وزارة الداخلية اإلرسائيلية توافق عىل خطّة لبناء 1500
خالل عام  2010بينهم  881طفلاً .
حي رامات شلومو يف شامل القدس.
وحدة استيطانية يف ّ
(عربيل)2012/12/17 ،

(وكالة م ًعا اإلخبارية)

 2012/12/18اللجن��ة اللوائية اإلرسائيلية للتخطيط والبناء يف القدس نائب رئيس حزب الح ّرية والعدالة يف مرص عصام العريان يعرض حلاًّ
حي بيت صفافا العريب.
للقض ّية الفلسطين ّية يتض ّمن عودة اليهود إىل أوطانهم يف مرص والدول
تق ّر بناء  700وحدة سكن ّية يف ّ
(عربيل )2012/12/19 ،العرب ّية ،وأن يعود الفلسطينيون إىل بلدهم.
 2012/12/19بنيام�ين نتنياه��و يق��ول يف أثناء لقائه س��فراء الدول
(موقع بوابة األهرام)
اآلس��يوية ودول الباس��يفيك إ ّن القدس هي عاصمة الشعب اليهودي
 2012/12/30ش��معون بريس يدع��و إىل مواصلة الس��عي إىل ات ّفاق
منذ  3آالف سنة.
حل الدولتني
التوصل إىل ّ
(موقع رئاسة الحكومة اإلرسائيلية) للسالم مع الفلسطينيني ،ويؤكّد أ ّن يف اإلمكان ّ
اللجن��ة اللوائية اإلرسائيلي��ة للتخطيط والبناء تق��ر بناء  2600وحدة مع الرئيس محم��ود عباس ،ويحذّر من فكرة الدول��ة ثنائيّة القومية
ّ
التي تشكّل خط ًرا عىل إرسائيل والصهيونية والدميقراطية.
حي يقع جنويب القدس.
سكنية يف ّ
(عربيل)2012/12/19 ،

(عربيل)2012/12/30 ،

