
 



 

  اإلسرائيليةين من الصحف والمواقع  أبرز العناو

  2014-12 -17 األربعاءليوم 
  ــــ  

 ال ينبغي عرقلة االنتخابات اإلسرائيلية: كيري -
 الواليات المتحدة ستدعم قرارا في األمم المتحدة ال يتضمن خطوة أحادية الجانب -

دئ المفاوضات بـين الفلـسطينيين      واشنطن قد تؤيد قرار مبا    : االدارة األمريكية قد تغير سياستها     -
  واإلسرائيليين لكن لن تحدد مسبقا نتائجها

كيري يجري اتصاالت مع وزراء خارجية عرب وأوروبيين إليجاد حل وسط، وعريقات طلب مـن                -
  كيري اقتراحات امريكية لكن كيري قال ليس لديه وهدد بفيتو امريكي

كمة الجنائية وكيري هدد بعقوبات سيكون      سنتوجه للمؤسسات الدولية خاصة للمح    : عريقات لكيري  -
  لها اثر كارثي على االقتصاد الفلسطيني 

  ال يوجد ما نخسره انتم وإسرائيل تريدون السلطة خذوها ألنه ال يمكن االستمرار : عريقات·  -
  ليفني تتصل بكيري وتطالبه بإحباط التوجه الفلسطيني لألمم المتحدة الن ذلـك يـضر بإسـرائيل                -

  الفرنسيين بتأجيل تقديم اقتراحهم لألمم المتحدةوبيرس طالب 
 مليون فقير في اسرائيل 16...الفقر في اسرائيل األكثر في الغرب: تقرير الفقر -

  ــــــــــــــــــــــــــ
  ثلث األوالد في اسرائيل يعيشون تحت خط الفقر -
لمـان فـي    البرلمان األوروبي فـي بروكـسل والبر      : اليوم اسرائيل ستواجه أربع جبهات     -

   في المحكمة األوروبية للعدالة والدول الموقعة على اتفاق جنيف في سويسرا لوكسمبورغ
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  تصريحات ومقاالت مختارة من المصادر اإلسرائيلية
  ــــــــ  

 الحاخامية اليهودية تمارس تمييزاً عنصرياً ضد حاخامات الفالشا
 الحاخام اإلثيوبي  -ويبشيت يالو 

وطقوسي اليهودية رغم كل الضغوط الممارسة ضدنا  هماً محافظاً على تقاليديكنت هناك حاخاماً م -
 ،اليهود بالعودة إلى إسرائيل في ذلك البلد، وأنا من أقنع

 ،االضطهاد ضدنا بسبب لون بشرتنا السمراء أما اليوم، فها هم في الحاخامية يمارسون -
قوق، بل ويصعب علـيهم االعتـراف بنـا    الح في الحاخامية ال يكنّون لنا االحترام وال يقدمون لنا -

 مع صالحيات دينية؟،  كيهود، فكيف بأن يعترفوا بنا كحاخامات
 ،العنصرية هذا التصرف بحقنا يبنى فقط على«أن  -
 أمـا هنـا فـي       ،الـضياع  الوضع في إثيوبيا كان مثالياً، وكنا نحافظ على ديننا ومعتقداتنا من           أن -

 ،اإلثيوبيين ا أحد كما جميعإسرائيل، فها نحن مهمشون وال يحترمن
بهذا الزواج، حتى ولو كان العريس ابنـي،   أنا كحاخام ال أستطيع أن أزوج عروسين، وال يعترفون -

 ، أشكنازياً لتزويجه وعليه أن يحضر حاخاماً مغربياً أو
ي لم يعد   عدم احترامنا بهذه الطريقة جعل الجيل الصغير ال يقيم لنا ولكالمنا عن الدين وزنًا، وبالتال               -

هذا الجيل مهتما باليهودية وتعاليمها، فأقوال الحاخامية وتصرفاتها هي التي أدت لنشوء هذا الجيل              
وتدمير المجتمع، حتى أن الحاخامية تدعو لعدم تناول اللحوم التي نذبحها، بحجة أن طريقتنا بالذبح           

 ، ليست حاللًا
أولئك الذين قرروا المخاطرة بمكانتهم فـي        عاما ال زلنا ال نملك أي صالحيات، حتى          30حتى بعد    -

المجتمع والتعاون مع المؤسسة الحاخامية، ال يملكون حتى اليوم أيـة صـالحية، فلمـاذا عنـدما            
سيتزوج ابني سيأتي حاخام مغربي أو إشكنازي لتزويجه؟ لقـد أصـبحنا ال شـيء بـسبب هـذه          

طرح علي أنا، الحاخام األكبر، أسئلة المؤسسة العنصرية، فال يعقل أن يأتي حاخام صغير العمر، ولي    
تهينني وتشكك بيهوديتي وماضي 
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 فضيحة عنصرية بإسرائيل بحق اليهود اإلثيوبيين
كشفت وسائل اإلعالم اإلسرائيلية أن وزارة الصحة اإلسرائيلية تتخلص من الدم الذي يتبـرع بـه                 -

اإلسـاءة  " عن غضبها إزاء هـذه       بنينا تامانو شاتا   النائبةعبرت  : اليهود اإلثيوبيون وال تستخدمه   
 عاما وصلت في سن الثالثة إلى إسـرائيل         32عمري  "، وقالت   "لجماعة بأسرها بسبب لون البشرة    

 ولدي طفالن، ليس هناك أي سبب لمعاملتي بهذه الطريقة
  ــــــــــــــــــــــــــ

مفاوضـات  نعارض خطـوات تحـدد نتـائج ال       : الناطقة باسم الخارجية األمريكية جين ساكي      -
   لكن اذا تم طرح مشروع عن مبادئ المفاوضات ال نعتبر ذلك خطوة احادية الجانب مسبقا،
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  برز العناوين من الصحف والمواقع العربية والدوليةأ
  ـــــــــــ

 

  'ريمون'ش والهمص في سجن تردي الوضع الصحي لألسيرين هما -

  االحتالل يعتدي بالضرب على مواطنين في القدس القديمة -

  لرؤوف يوسفوفاة الشاعر الفلسطيني عبد ا -

  عشراوي تشارك في ندوة حول السالم بالشرق األوسط: جنيف -

  ل في صافا شمال الخليل بمواجهات مع االحتالحاالت االختناقعشرات  -

   في مواجهات مع االحتالل غرب جنينباختناقإصابة عدد من المواطنين  -

  دعم مشروع القرار الفلسطيني العربي إلى مجلس األمنروسيا ت: بغدانوف -

   ماليين دوالر إلزالة الركام في قطاع غزة10الحكومة األميركية تقدم  -

  بدعم بلجيكياالحتفال بافتتاح مدرسة سيريس الثانوية للبنين : جنين -

  ـــــــــــــــــــــــــ
  البرلمان األوروبي يصوت األربعاء أو الخميس على االعتراف بدولة فلسطين

 ، حاصرت قوات االحتالل صباح اليوم مدرسة بورين الثانوية وسط اطالق نار كثيف -

الحتالل حصارا مشددا على مدرسة بورين الثانوية وسط اطالق نار كثيـف فـي الهـواء                فرضت قوات ا   -
واطالق العشرات من قنابل الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية تجـاه مئـات الطلبـة داخـل اسـوار                   

 ،المدرسة

 ، جماعات يهودية تقتحم المسجد األقصى تحت حراسة الشرطة اإلسرائيلية -

  ـــــــــــــــــــــــــ
 متطرفون يهود ينظمون مسيرة استفزازية في يافا -

 مستوطن يدهس مدرسة في النبي الياس بمحافظة قلقيلية -

  جماعات يهودية متطرفة تقتحم األقصى -

 العسكرية تمدد اعتقال الطالبة لينا خطاب" عوفر"محكمة  -

 يقررون االنضمام لإلضراب بشكل جزئي" ريمون"و" نفحة"أسرى جدد في  -

    برصاص جيش االحتالل في مخيم قلنديا)  عاما20(اد الشاب محمود عدواناستشه -

  فلسطينيين واعتدى على عائالت بالضرب5االحتالل اعتقل  -
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 معاناة قطاع الصيد البحري في غزة -

 إصرار فلسطيني على التوجه لمجلس األمن وواشنطن تدعو إلى الحذر -

  يااالحتالل يقتل شابا على سطح منزله في مخيم قلند -
  أي قرارات أو إجراءات في غزة دون تفويض من الحكومة باطلة: مجلس الوزراء -

 الدول االوروبية تقرب عود ثقاب مشتعال إلى برميل بارود: ليبرمان يهدد -

 نتنياهو يصف نية توجه السلطة لمحكمة الجنايات الدولية بالوقاحة

  النشرةأي ر

:  بعنوان 16/12/2014رئيس وزراء إسرائيل تصريحاً إلى رادية سوا بتاريخ         نتنياهو  السيد  أعطى   -
، يـتهم الـسلطة الوطنيـة       "يصف نية توجه السلطة لمحكمة الجنايات الدولية بالوقاحـة        نتانياهو  "

أكثر جيـوش   يلي  ئاالفلسطينية بالوقاحة وأنها تمجد اإلرهاب والقتلة وأنها تتناسى أن الجيش اإلسر          
لغير مسئولة تأتي في إطار   هذه التصريحات الغريبة ا    أن   إسرائيلياتنشرة  العالم العالم أخالقاً، وترى     

السيد نتانياهو وأجهزته ضد السلطة الوطني الفلسطينية، مستعمالً حزمة كبيـرة مـن          قودها  حملة ي 
 وأصبح ال   ئيلارأي العام المثقف في إسر    ه العالم وقطاع كبير من ال     التضليل وعدم الصدق والذي ملّ    

 .يصدق تصريحات نتانياهو إال نتانياهو ووزير خارجيته وعدد من المتعصبين المغلقي التفكير

ـ ا نيتلودلا لحو مالسلا ةيلمع بيرخت ىلإ فدهيو ةقايللا نع جرتصريح غير مسئول وخا   هذا   -  يذل
ـ زم يف طسوألا قرشلا ةقطنم طوقس ىلإ يدؤت يتلاو ،اهلامعتسا وهايناتن بأد ـ  دي ـ وفلا نم  ىض
 .رارقتسالا مدعو بارطضالاو

ـ ا ىلع الو اسنرف ىلع الو يريك ىلع موجهلا وهايناتن عفني ال - ـ عت الو ديوسل ـ جم ىل ـ علا سل  موم
 .يندرألا ناملربلا ىلع الو يناطيربلا

ـ طخ هجوت وه مالسلا ةيلمع داسفإل وهايناتن ةعومجم هسرامت يذلا موجهلا اذه لك نإ - ـ حتي ري  لم
 يذلاو ،ظافلألاو تارابعلا هذه لثم لمعتسي يذلا يليئارسإلا ءارزولا سيئر ديسلا اًيصخش هتيلوئسم
ـ قاو مالك نم ديري ام لوقي نأ نكمم يتلا يلود رمتؤم يأو قيقحت ةنجل يأ نم برهتي ـ مع يع  يل
  .اًدحأ عنقت ال ةلوئسم ريغ ةيفازج تاماهتا سيلو
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  .لإسرائي ةلود اهتمدقم يفو اهرسأب ةقطنملا رضي ةيلوئسملا نم مئاد بوره اذه -

***********  
  !االحتالل يعتقل طفال بزعم انه خطط لطعن إسرائيليين -

  ـــــــــــــــــــــــ
  روسيا تدعم توجه فلسطين لمجلس األمن -
  'وقاحة'نية الفلسطينيين التوجه للجنائية الدولية : نتنياهو -

  االحتالل يعتدي بالضرب على مواطنين في القدس القديمة -
   إصابات في حوادث سير في رام اهللا والبيرة4وفاة و -
  بخطوات كبيرةسنرد على الخطوات األحادية الفلسطينية : ليبرمان -

  ـــــــــــــــــــــــ
 برصاص الجيش اإلسرائيلي ' قلنديا'شهيد في  -

  مواجهات في عدد من المناطق وإصابة العشرات بالغاز والمطاط -
   إصابات6قوة إسرائيلية تداهم منازل عائلة السيوري في رأس العمود وتوقع  -
  'ديةمنع االختالط اليهو'اعتقال عشرة أشخاص من نشطاء منظمة  -
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  مقتطفات من اإلعالم العربي والدولي

  ـــــــ

  رئيس األركان اإلسرائيليي ونائبه؛ من هما أيزنكوت وغوالن؟
  )رئيس األركان الواحد والعشرين(غادي أيزنكوت

 قائدا 1985-1984عامي  كان بين .ولد في طبريا ألبوين مهاجرين من المغرب)  عاما54(غادي أيزنكوت -
وتولى بعد ذلك منـصب  . من عمليات الكتيبة في لبنان دروع في لواء غوالني وقاد العديدللكتيبة المضادة لل

 .نائب قائد لواء غوالني

أي القصف المفـرط  ' الضاحية عقيدة'كان أيزنكوت من أشد المؤيدين لما يسمى في الجيش اإلسرائيلي بـ  -
 .والتدمير الهائل للمناطق التي يصدر منها نيران

  يائير غوالن
لبنـان األولـى كجنـدي،     ، بدأ حياته العسكرية في لواء المظليين، شارك في حرب) عاما52(ر غوالنيائي -

وتدميرها والتي تمت تحت قيادة قائد لواء المظليين  وشارك كضابط في الهجوم على قرية ميدون اللبنانية 
  .شاؤول موفاز

للضباط الـذين تحـت    وسمح) الغربيةالضفة (" يهودا والسامرة"كان قائدا لفرقة   2007 2005بين عامي  -
أي استخدام جيـران الهـدف كـدرع    ' الجار إجراءات'ما يعرف في الجيش اإلسرائيلي  باستخدام  إمرته 
 .بشري

  ــــــــــــــــــــــــ
  2014 ديسمبر 17: أوراق حقائق

  االنتهاكات اإلسرائيلية ضد الصيادين الفلسطينيين في قطاع غزة
حرية اإلسرائيلية المحتلة اعتداءاتها ضد الصيادين الفلـسطينيين فـي قطـاع    واصلت القوات الب    -

 ، 2014 نوفمبر 30 وحتى 1من غزة، وذلك خالل الفترة 

حادثة إطالق نـار،    ) 13(حوادث قصف من الزوارق البحرية، و     ) 5( اشتملت االعتداءات اإلسرائيلية على      -
قوارب صـيد تعـود     ) 5( بمزاولة مهنة الصيد، واتالف      أدت إحداها إلى إصابة صيادين اثنين أثناء قيامهما       

 ،ملكيتهما للصيادين الفلسطينيين في قطاع غزة



 

  ـــــــــــــــــــــــــ

	�ت وا�راء ����int.las@sect.palestine  

 ���� ا��� 
1232 أ/.ً� *��,+) *(�) #�'&%$ #" ! /com.inmonth-palestine://http   

9  

  انتهاكات القانون اإلنساني الدولي وقانون حقوق اإلنسان الدولي 
تمثل االعتداءات اإلسرائيلية على الصيادين الفلسطينيين في قطاع غزة انتهاكاً سـافراً لقواعـد القـانون                  -

اإلنساني الدولي، والقانون الدولي لحقوق اإلنسان، والخاصة بحماية حيـاة الـسكان المـدنيين واحتـرام                
 مة الشخصية، حقوقهم، بما فيها حق كل إنسان في العمل، وحقهم في الحياة واألمن والسال

جاءت هذه االعتداءات في وقت لم يكن فيه الصيادون يمثلون خطراً على القـوات البحريـة اإلسـرائيلية                   -
  :  وفيما يلي عرضاً لتلك االنتهاكات .المحتلة، فقد كانوا يمارسون عملهم ويبحثون عن مصادر رزقهم

  إصابة صيادين في حادثة إطالق نار : أوالً ••••
حادثة إطـالق نـار تجـاه قـوارب الـصيادين           ) 13(من الزوارق البحرية، و   حوادث قصف   ) 5(وقوع    -

الفلسطينيين في مياه قطاع غزة على أيدي قوات البحرية اإلسرائيلية المحتلة، وذلك أثناء قيـام الـصيادين             
 وقد أدت إحدى حوادث إطالق النار إلـى          .بمزاولة مهنة الصيد في حدود المسافة المسموح الوصول إليها        

  .ة صيادين اثنين بجراحإصاب

  اتالف قوارب الصيد: ثانياً ••••
مالحقة قوارب الصيد الفلسطينية أثناء إبحارها في مياه غزة، وإطالق النار باتجاهها، مما أدى إلى وقـوع                  -

  .احتراق قاربي صيد، اغراق قارب صيد، أضرار بقاربي صيد(قوارب صيد ) 5(أضرار جسيمة في 

  ــــــــــــــــــــــــ
  دي الوضع الصحي لألسيرين هماش والهمص في ريمونتر

االسرائيلية يعانون من تدهور مـستمر   أن األسرى المرضى في السجون -
في تقديم العالج الذي  في صحتهم؛ جراء سياسة اإلهمال الطبي والمماطلة

  تمارسه إدارة السجون، حيث بعضهم ينتظر العالج منذ سنوات

  عيشون ظروفا قاسية وال يتلقون المدعمات واألمالحاالسرى المضربون في عزل أيال ي
أن االسرى في عزل أيال أعطي لهم فقط بطانيتين قديمتين ولباس مصلحة السجون وال يتوفر فـي                  -

  .الزنزانة أي أغراض أخرى وال يسمح لهم التواصل مع بقية زمالئهم المعزولين
دوخان والبرد الشديد نتيجة عدم وجود      أن أغلبية االسرى المضربين يعانون من التعب واإلرهاق وال         -

  .أغطية كافية
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أن إدارة السجن تمارس بحقهم تفتيشات يومية وهمجية وإجبارهم علـى الوقـوف واسـتفزازهم                -
  .وإرهاقهم ، ومنعوا من الخروج إلى الفورة والتواصل مع بعضهم

يقـدرون   أي فحوصات طبية من عيادة السجن وبعض االسرى من المرضـى وال          لألسرىال تجري    -
  .على الحركة وناشد الصوالحي كافة المؤسسات الحقوقية واإلنسانية التدخل إلنقاذ حياتهم

  إدارة السجون تهدد بكسر إرادة االسرى وتمنع زيارة األسير نهار السعدي... فشل الحوار مع قيادات األسرى
ار رسـمي   أن الحوار مع إدارة السجون في سجن نفحة قد فشل وأن هناك حالـة تـصعيد وبقـر                  -

 .إسرائيلي ضد المضربين الذين تم نقلهم إلى أكثر من سجن عزل في سجون االحتالل

  .أن إدارة السجون هددت بكسر إرادة االسرى وإفشال االضراب -

  كافة االسرى يبدأون إضرابا تضامنا السبت القادم... حالة تصعيد ونقل قيادات االسرى إلى العزل
نادي يبدأ األسبوع القادم منذ يوم السبت بعد إرسال رسائل إلـى            أن االسرى اتفقوا على برنامج إس      -

ممثلي مصلحة السجون اإلسرائيلية وحملوها المسؤولية عن حياة االسرى المضربين، وأن االسرى            
  لن يقفوا صامتين أمام عمليات القمع الوحشية والعقوبات الجائرة بحقهم

  ن التدخل إلنقاذ حياة االسرى المضربينيناشد األمم المتحدة ومؤسسات حقوق اإلنسا: قراقع
أن االسرى في وضع خطير خاصة بسبب سياسة القمع والعقوبات والعزل التي فرضـتها إسـرائيل                 -

عليهم من اجل كسر إضرابهم، وان عدد من المضربين من المرضى وكبـار الـسن ممـا يـشكل                   
 .االضراب خطرا على حياتهم

سرى وفق القوانين الدولية واإلنسانية ويلـزم إسـرائيل         على المجتمع الدولي أن يعرف الحماية لأل       -
 . أسرى محميين بموجب أحكام هذه االتفاقياتمباحترام حقوقهم حسب اتفاقيات جنيف باعتباره
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 )سابعلاليوم ا(. نكيرى لم يأت بجديد وذاهبون إلى مجلس األم: مندوب فلسطين باألمم المتحدة -

 )العربية(. المساعي األممية للفلسطينيين يجب أن تكون مدروسة: كيري -

 )وكالة معا اإلخبارية  . (ليس لدينا ما نخسره: كيري هدد عريقات بالفيتو األمريكي ورد عريقات -

. واشنطن تسعى الحتواء مشروع القرار الفلسطيني والسلطة تميل إلى تبني المـشروع الفرنـسي              -
 )48 عرب(

*****************� �

  
 مصلحة إسرائيلية فوق حزبية: ليفني تطالب كيري باستخدام الفيتو

التوصل إلى تسوية نزيهة فـي   إن مشروع القرار الفلسطيني سيء برأي أولئك في إسرائيل الذين يريدون -
 ، نتنياهو فيما يتعلق بطريقة األداء السياسي المستقبل ويختلفون في الرأي بشكل عميق مع

" ينبغي رفض مبادرات أحادية الجانب"في إسرائيل،  في هذه الفترة، وعلى خلفية المعركة االنتخابية الجارية -
 ، الفلسطيني في إشارة إلى مشروع القرار

 باالنتماءات السياسية،  هذا الموقف يمثل المصالح اإلسرائيلية من دون عالقةإن  -

تخاذ القرارات السياسية الصائبة حتى في حال تغيير الحكـم  ا أن أنشطة أحادية الجانب ستمس بالقدرة على -
 .االنتخابات في إسرائيل بعد

  
  الدبلوماسي اإلسرائيلي، والمعلق السياسي، ألون فيكس

 الفيتو األمريكي لم يعد مفهوما ضمنا

 ، دةإن الواليات المتحدة تظهر ألول مرة ترددا علنيا حول فرض فيتو على مشروع قرار في األمم المتح -

مـن الواليـات المتحـدة أن        رغم محاولة نتنياهو وصف مشروع القرار بأنه مناهض إلسرائيل ويتوقـع           -
يرون الدعوة لمفاوضات لمدة سنتين تقوم في نهايتها  تعترض عليه، لكن في واشنطن وباقي دول العالم ال

 ،  قرارا مناهضا إلسرائيل ،67حدود  دولة فلسطينية على أساس

بأن الحديث يدور عن خطوة من جانب واحـد ومفروضـة     على محمل الجد ادعاء نتنياهوال يأخذونكذلك  -
 .يصدق نتنياهو وال يرى منه مبادرة أو يلمس لديه إرادة للحل فالعالم ال على إسرائيل،
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تشكل بديال لفشل جهود كيري للوسـاطة وإلمكانيـة أن    تعبر المبادرة الفرنسية عن المبادئ األمريكية وقد -
 ، مبادرة خاصة أو إطار لمبادئ التسوية لواليات المتحدةتطرح ا

أنه لوال المظلة الـسياسية التـي   ، وقيامها  مرة منذ51استخدمت الواليات المتحدة الفيتو لصالح إسرائيل  -
 .اليوم تتعرض لقرارات إدانة وربما لعقوبات المتحدة إلسرائيل لكانت إسرائيل وفرتها الواليات

ودون اإلتيان على   كحد أقصى،2016عام  أي ال يحدد' أرقام' ال يشمل على "ملين"في غياب مشروع قرار  -
سيكون فيتو مـرا وبغـضب ويقـود إلـى     الواليات المتحدة الفيتو، لكنه  ، يمكن أن تستخدم67ذكر حدود 

 .العزلة

عهد الفيتـو   بداية نهايةفإنها : بقوة في إسرائيل حتى لو فرض الفيتو، ينبغي أن تشتعل األضواء الحمراء -
  .األمريكي األوتوماتيكي

  
  لقاء عريقات كيري بلندن كان صعبا 

  جون كيري
  الوضع الحالي في الشرق األوسط ال يمكن أن يستمر -

والمجتمع الـدولي ينخـرط فـي     أن األوضاع في إسرائيل واألراضي الفلسطينية، جعلت الواليات المتحدة -
 .بين الطرفين لعالقةمسعى أكثر إلحاحا للتوصل إلى حل للمسائل ا

مزيد من العنف، مشيرا إلـى أن   أن دورة العنف التي عرفتها المنطقة في األسابيع األخيرة، أدت إلى إنتاج -
 الخالفات طرح خطة للسالم سيكون البديل الوحيد إلنهاء

 ، وال أي شيء من هذا.. لم نحسم أمرنا بشأن الصياغة أو المقاربة أو قرارات محددة -

عن تكهنات بشأن قرار مجلـس   الوقت الذي نشرح فيه تفاصيل المحادثات الخاصة أو الحديثليس هذا هو  -
 ، التعليقات التي صدرت علنا بشأنه األمن الذي لم يعرض على الطاولة أيا كانت

بـسبب قـرب اجـراء     ان الدول االوروبية درست احتمال تأجيل تقديم مشروع القرار الى مجلس االمـن  -
قدما في دفعه، بسبب اصـرار الفلـسطينيين    ئيل ولكنها قررت في نهاية االمر المضياالنتخابات في اسرا

 المجلس قبل نهاية العام الحالي على طرح مشروع القرار الفلسطيني على
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  عدم تقديم مقترح لالعتراف بالدولة الفلسطينيةرريقيتراجع والبرلمان األوروبي  -

االتحاد األوروبـي   ء عدم تقديم اقتراح يحث دولقرر المشرعون في االتحاد األوروبي الثالثا -
وسط يدعو لضرورة إحراز تقدم  على االعتراف بدولة فلسطين وتوصلوا بدال من ذلك إلى حل

 .في محادثات السالم

ومن حزب الشعب وتحـالف   اتفق مفاوضون من األحزاب االشتراكية والديمقراطية المنتمية ليسار الوسط -
يؤيـد  : "في البرلمان األوروبي علـى الـنص التـالي    ين والتي تشكل معا األغلبيةالليبراليين والديمقراطي

 بدولة فلسطينية وحل الدولتين من حيث المبدأ ويعتقد أن ذلك يجب أن يكون االعتراف) البرلمان األوروبي(

 ، مصاحبا لتطور محادثات السالم التي يجب دفعها قدما
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